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Abstract 
På Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) i Linköping, sker årligen kalibrering av de 
bevisinstrument som idag används vid trafiknykterhetskontroller i Sverige, Norge och 
Finland. Vid kalibreringen används en simulatorlösning som har beretts internt på 
NFC. Etanolhalten i simulatorlösningen kontrolleras med hjälp av ett 
referensinstrument placerad på NFC. Under de senaste åren har ett nytt 
referensinstrument tagits fram som ska ersätta det befintliga. Vid utvecklandet av det 
nya referensinstrumentet har fokus varit att skapa så bra hårdvara som möjligt och 
mindre tid har lagts på utvecklingen av mjukvara. 

 
Syftet med denna studie är att utveckla en central mjukvara, till det nya 
referensinstrumentet, för att hantera mätning av etanolhalt i våt- och torrgas. En 
central mjukvara förenklar och effektiviserar arbetet, i gruppen för alkoholutandning 
hos NFC, genom att valbara typer av mätningar kan utföras via ett och samma 
gränssnitt. 
 
Studien inleds med en litteraturstudie för att få bra förståelse för det berörda 
området alkoholutandning med fokus på användningsområdet för 
referensinstrumentet. Parallellt med litteraturstudien genomförs en förstudie, där 
delar av befintlig mjukvara observeras, översiktliga krav för den nya mjukvaran tas 
fram och en första version av denna utvecklas. Efter förstudien och litteraturstudien 
vidareutvecklas mjukvaran utifrån en iterativ systemutvecklingsmodell i nära kontakt 
med kontaktperson tillika kravställare på NFC. Utvecklingen av mjukvaran fortgår till 
att alla framtagna krav för mjukvaran anses vara uppfyllda. 
 
Studien har resulterat i en mjukvara, för det nya referensinstrumentet, som hanterar 
mätning av etanolhalt i våt- och torrgas. Mjukvaran är utvecklad med arkitekturen 
Model-View-Controller i programmeringsspråket Java. Den framtagna mjukvaran 
består av ett grafiskt användargränssnitt med funktionalitet för att bland annat utföra 
olika typer av mätningar av etanolhalt i våt- och torrgas, samt funktionalitet för att 
visa avlästa och beräknade värden både som text och i grafer. Mjukvaran består även 
av konfigurationsfiler för lagring av defaultvärden, csv-filer för lagring av mätvärden 
och provresultat i samband med mätningar samt loggfiler för registrering av viktiga 
händelser. 
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Abstract 
At the National Forensic Centre (NFC) in Linköping, annually calibration is done of 
the evidence tools used in conjunction with traffic sobriety controls in Sweden, 
Norway and Finland. During the calibration a simulator solution, which is prepared 
internally at NFC, is used. The ethanol content of the simulator solution is checked by 
using a reference instrument situated at NFC. During the last years, a new reference 
instrument has been developed which will replace the existing. Throughout 
developing the new reference instrument, the focus has been to create a hardware as 
good as possible and less time has been spent on software development.  
 
The purpose of this study is to develop a central software, to the new reference 
instrument, for handling the measurement of ethanol content in hydrogen and dry 
gas. A central software simplifies and streamlines the work, in the group for alcohol 
exhalation at NFC, by selectable types of measurements be able to execute through 
one interface. 
 
The study begins with a literature study in order to gain a good understanding of the 
area of alcohol exhalation, focusing on the use of the reference instrument. In parallel 
with the literature study a preliminary study is conducted, where parts of the existing 
software is observed, conceptual requirements for the new software are made and a 
first version is developed. After the literature study and preliminary study, further 
development of the software is based on an iterative system development model in 
close interaction with the contact person, as well as, the requirements specifier at 
NFC. 
 
The study has resulted in a software, for the new reference instrument, which handles 
the measurement of ethanol content in hydrogen and dry gas. The software is 
developed with the Model-View Controller architecture in Java programming 
language. The developed software consists of a graphical user interface with 
functionality, inter alia, for performing different types of measurements of ethanol in 
hydrogen and dry gas, as well as functionality for displaying read and calculated 
values both as text and in graphs. The software also consists of configuration files for 
storing default values, csv-files for storing measurement values and sample results 
associated with measurements and also log files for recording important events. 
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1 Introduktion  
År 2016 anmäldes i Sverige 24700 rattfylleribrott, inräknat drograttfylleri, till Polisen 
[1]. Dessa är endast en liten bråkdel av det totala antalet körningar som dagligen sker 
i Sverige, där föraren är rattfull [2]. För att minska antalet körningar med rattfulla 
förare i trafiken utför polisen, Tullverket och Kustbevakningen återkommande 
trafiknykterhetskontroller.  
 

1.1 Bakgrund 
Vid en trafiknykterhetskontroll är första steget att föraren får blåsa i ett handburet 
sållningsinstrument [3]. Sållningsinstrumentet redovisar resultatet ”Pos” om 
alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns (0,2 promille), annars 
redovisas resultatet ”Neg” [4]. I de fall där sållningsinstrumentet visar ”Pos”, är nästa 
steg att den misstänkte får lämna ett utandningsprov i ett bevisinstrument, vanligtvis 
i en polisbuss, på en polisstation eller i en båt [3]. Bevisinstrumenten visar den exakta 
promille som föraren har i sin utandningsluft [5].  De bevisinstrument som idag 
används av polisen, Tullverket och Kustbevakningen i Sverige, Norge och Finland är 
av fabrikat Evidenzer och anses av Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping 
vara det bästa på världs-marknaden [5]. Sverige, Norge och Finland har tillsammans 
cirka 530 bevis-instrument och dessa skickas årligen till instrumentleverantören 
Nanopuls AB för årlig service innan de skickas vidare till NFC för kontroll och 
kalibrering [5]. 
 
Kalibreringen av bevisinstrumenten sker med hjälp av två våtgassimulatorer som 
innehåller simulatorlösning. Simulatorlösningen bereds internt hos NFC och 
kontrolleras mot en referenslösning med hjälp av ett referensinstrument, innan den 
godkänns för användning vid kalibreringen. Referenslösningen är en tidigare 
simulatorlösning, som har kontrollerats och godkänts mot en föregående 
referenslösning. Förutom den årliga servicen av bevisinstrumenten, sker även 
periodiska kontroller av bevis-instrumenten lokalt på myndigheterna. Vid de 
periodiska kontrollerna används en simulatorlösning som ett externt företag bereder 
och även denna simulatorlösning kontrolleras mot en referenslösning med hjälp av 
referensinstrumentet innan den godkänns och skickas ut. [5] 
 
Det nuvarande referensinstrumentet, som används när etanolhalten i en lösning ska 
kontrolleras, kan koppla på en våtgassimulator och därmed endast kontrollera en 
lösning åt gången. Referensinstrumentet har använts i cirka 15 år och behöver 
ersättas med ett effektivare instrument såväl hårdvaru- och mjukvarumässigt. Under 
de senaste åren har personal hos NFC utvecklat ett nytt referensinstrument, som ska 
ersätta det nuvarande. Vid utvecklandet av det nya referensinstrumentet har fokus 
varit att skapa så bra hårdvara som möjligt och mindre tid har lagts på utvecklingen 
av mjukvara. Det nya referensinstrumentet kan mäta etanolhalten i två lösningar 
samtidigt genom att två våtgassimulatorer kan anslutas och köras växelvis. Med det 
nya referensinstrumentet förkortas tiden avsevärt för kontroller av en lösning, från 
cirka åtta till cirka tre timmar. [5] 
 
1.1.1 Teknisk bakgrund 
Både det nuvarande och det nya referensinstrumentet har ingen egen bildskärm, utan 
är kopplad till en varsin stationär dator med bildskärm. Den dator som det nya 
referensinstrumentet är kopplad till har operativsystemet Windows 7. Kopplingen 
från datorn till det nya referensinstrumentet sker via en USB-kabel som går till en 
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analog-till-digital-omvandlare av fabrikat LabJack U6, som är monterad i referens-
instrumentet. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Den mjukvara som idag finns för det nya referensinstrumentet är en stor samling av 
Excel-filer, var och en bestående av ett makro skrivet i Visual Basic för Applikationer 
(VBA). VBA-makron används framförallt för att automatisera processer som 
upprepas ofta men kan även användas till att skapa avancerade tillämpningar i 
Office-program, se mer i avsnitt 2.3.1. De Excel-filer som idag finns för det nya 
referensinstrumentet innefattar funktionalitet för olika typer av mätningar, maximalt 
en typ av mätning per Excel-fil, och har endast använts vid test av instrumentet i 
samband med utvecklingen av hårdvaran. Mjukvaran är utifrån ett säkerhetsmässigt 
och ett kvalitetsperspektiv undermåligt eftersom det både saknas loggning och 
möjligheten att kunna förvanska data är hög. Det innebär att det idag inte finns en 
central användarvänlig och säker mjukvara för att utföra valbara typer av mätningar.  
 
Den här studien analyserar problemet med mjukvaran för det nya 
referensinstrumentet och besvarar följande frågeställning: 
 

Hur kan man utforma en mjukvara, till det nya referensinstrumentet, för att 
hantera mätning av etanolhalt i våt- och torrgas? 

 

1.3 Syfte och Mål 
Syftet med denna uppsats är att beskriva framtagning av en central mjukvara som är 
till för att hantera mätning av etanolhalt i våt- och torrgas med det nya 
referensinstrumentet. En central mjukvara ska förenkla och effektivisera arbetet, i 
gruppen för alkoholutandning hos NFC, genom att valbara typer av mätningar kan 
utföras via ett och samma gränssnitt. 
 
Målet med arbetet är att utveckla en central användarvänlig och säker mjukvara till 
det nya referensinstrumentet. Den nya mjukvaran ska leda till att processen för att 
mäta etanolhalten i våt- och torrgas blir mer pålitlig och säker genom att mjukvaran 
paketeras i en egen exekverbar applikation byggd i Java inkluderande bl.a. 
funktionalitet för loggning. Ökad pålitlighet i processen för att mäta etanolhalten i 
våt- och torrgas leder i sin tur till att kalibreringen av de bevisinstrument som 
kommer in från polisens, Tullverkets och Kustbevakningens verksamheter blir mer 
tillförlitlig. 
 

1.4 Etik och hållbarhet 
Ur ett etiskt perspektiv är det oerhört viktigt att referensinstrumentets tillförlitlighet, 
det vill säga programkoden och hårdvaran, inte ska kunna ifrågasättas vid mätning av 
etanolhalt i våt- och torrgas. Felaktigheter vid kontroll av simuleringslösningar kan 
leda till felaktig kalibrering av bevisinstrument samt felaktigheter vid periodiska 
kontroller av bevisinstrumenten. I förlängningen skulle dessa felaktigheter i sin tur 
kunna leda till felaktiga domslut. 
 
Betraktat ur hållbarhetsperspektivets tre aspekter kan ett resonemang föras kring 
nyttan och konsekvenserna för det nya referensinstrumentet som mjukvaran 
utvecklas till. Med anledning av att det nya referensinstrumentet växelvis kan mäta 
etanolhalten i två lösningar samtidigt leder det till att ledtiden för kontroller av 
simulatorlösning kan förkortas avsevärt. Att ledtiden kan förkortas avsevärt har 
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betydelse både för den ekologiska hållbarheten då det nya referensinstrumentet 
förbrukar ström under kortare tid och för den ekonomiska hållbarheten då 
verksamhetsprocesserna kan effektiviseras. 
 
Det nya referensinstrumentet bidrar till modernisering av verksamheten. 
Moderniseringen av verksamheten har betydelse för den sociala hållbarheten då 
användarna kan känna trygghet i att tekniken är tillförlitlig. I förlängningen kan 
moderniseringen även leda till att den enskilde som utför ett utandningsprov kan 
känna större förtroende för att bevisinstrumentet genererar ett korrekt resultat. 
 

1.5 Forskningsmetod 
Med anledning av att förståelse för sammanhang, åsikter och beteende är nödvändigt 
för att kunna besvara studiens frågeställning valdes en kvalitativ forskningsmetod 
med en induktiv forskningsansats. Insamling och analys av data har skett iterativt till 
att en teoretisk mättnad har uppstått och en validerad teori har tagits fram. För 
insamling av data valdes en kombination av observationer och semistrukturerade 
intervjuer. Observationer genomfördes av det nya referensinstrumentet samt dess 
miljö för att samla in kunskap om den miljö som mjukvaran utvecklas för. De 
semistrukturerade intervjuerna genomfördes, med kontaktperson tillika kravställare 
hos NFC, för att samla in nya önskemål om vad för funktionalitet som mjukvaran ska 
bestå av för att befrämja användbarhet av det nya referensinstrumentet. Som data-
analysmetoder för studien valdes en kombination av grundad teori och tematisk 
analys. Tematisk analys har använts för att kategorisera det insamlade materialet i 
form av ord och begrepp samt för att besvara studiens frågeställning. Mer inform-
ation om forskningsmetodik finns i kapitel 3. 
 
Studien omfattas av de tre faserna litteraturstudie, förstudie och vidareutveckling av 
mjukvaran. Litteraturstudien inleder hela studien och genomförs parallellt med 
förstudien för att få bra förståelse för det berörda området alkoholutandning med 
fokus på användningsområdet för referensinstrumentet. Information hämtades 
främst från olika metodbeskrivningar som gäller hos enheten för alkoholutandning 
hos NFC men även från Internet, framförallt från polisens och NFC:s hemsidor. Den 
inhämtade information som anses som relevant för studien, presenteras i kapitel 2.  
 
I förstudien observeras ett av VBA-makrona, som tagits fram i samband med 
framtagningen av det nya referensinstrumentet, och en första version av mjukvaran 
utvecklas utifrån framtagna översiktliga krav samt det observerade VBA-makrot. 
Efter förstudien sker vidareutveckling av mjukvaran utifrån en iterativ system-
utvecklingsmodell som presenteras i kapitel 3. Mer detaljerad information om för-
studien och vidareutvecklingen av mjukvaran finns i kapitel 4. 
 

1.6 Uppdragsgivare 
Nationellt forensiskt centrum (NFC) ansvarar för hela den forensiska verksamheten 
inom Polismyndigheten, från brottsplats till domstol. Den forensiska verksamheten 
innefattar bland annat dna-analyser, droganalyser samt tekniska undersökningar av 
data, ljud och bild. [6] 
 
Utvecklingen av mjukvaran till det nya referensinstrumentet utförs åt gruppen för 
alkoholutandning på NFC i Linköping, men arbetet sker främst i Stockholm med 
återkommande resor till Linköping. Uppdragsgivare är Rikard Gunzenheimer, 
sektionschef för Polisens IT-avdelning – Forensik, Bastjänster & Utvecklingsstöd i 
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Linköping. Kontaktperson och kravställare är Andreas Andersson, forensiker i 
gruppen för alkoholutandning på NFC i Linköping. 
 

1.7 Avgränsningar 
Det finns idag ett flertal olika typer av instrument som mäter exempelvis vikt, längd 
volym eller spänning. Dessa instrument kallas för mätinstrument. En del av dessa 
mätinstrument har en inbyggd bildskärm medan andra behöver anslutas till en dator 
för att kunna visa relevant data. Med anledning av att det nya referensinstrumentet 
kopplas till en dator med bildskärm fokuserar denna studie på mjukvara som är 
avsedd för mätinstrument som saknar inbyggd bildskärm. Denna studie är däremot 
inte en generell studie för mätinstrument som saknar inbyggd bildskärm, utan riktar 
istället specifikt in sig på att utforma en mjukvara som kan befrämja användning av 
det nya referensinstrument som NFC har för mätning av etanolhalt i våt- och torrgas. 
Kunskapen som denna studie leder till om vilken funktionalitet som mjukvaran 
behöver innefatta för att befrämja användning av det nya referensinstrumentet, kan 
efter denna studie förhoppningsvis ligga som grund vid utveckling av mjukvara till 
andra mätinstrument som saknar inbyggd bildskärm. 
 

1.8 Disposition 
Nedan presenteras upplägget för resterande del av rapporten. 
 
I kapitel två (Alkoholutandning, fokus på referensinstrumentet) presenteras först en 
utökad teoretisk bakgrund av området alkoholutandning med fokus på 
användningsområdet för referensinstrumentet. Därefter beskrivs den 
analog-till-digital-omvandlare som är monterad i det nya referensinstrumentet följt 
av att en introduktion ges i Excel, Visual Basic för Applikationer (VBA), Java och det 
fristående Java-biblioteket JFreeChart. Avslutningsvis presenteras relaterat arbete. 
 
I kapitel tre (Metod) beskrivs både valda och icke valda forskningsmetoder, 
forskningsansatser, datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder samt varför de 
har valts respektive inte valts. För de valda datainsamlingsmetoderna och data-
analysmetoderna beskrivs även hur de har tillämpats under studien. Därefter 
beskrivs olika kvalitetssäkringsaspekter och hur de har applicerats på studien. 
Slutligen beskrivs och diskuteras olika systemutvecklingsmodeller, följt av att den 
valda systemutvecklingsmodellen för arbetet presenteras och motiveras. 
 
I kapitel fyra (Utveckling av mjukvaran) beskrivs först den förstudie som resulterar i 
en första version av mjukvaran. Därefter presenteras vidareutvecklingen av mjuk-
varan utifrån den valda systemutvecklingsmodellen. 
 
I kapitel fem (Mjukvaran) beskrivs först den resulterade mjukvarans 
användargränssnitt, funktionalitet och tillhörande filer. Därefter ges en utvärdering 
av mjukvaran och slutligen presenteras framtida utveckling för mjukvaran. 
 
I kapitel sex (Slutsatser och fortsatt arbete) presenteras först hur studiens syfte och 
mål har uppnåtts, samt hur studiens frågeställning har besvarats. Därefter diskuteras 
studiens resultat, metod samt kvalitetssäkring av studien. Slutligen presenteras 
framtida forskning för mjukvaror till mätinstrument som saknar inbyggd bildskärm. 
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2 Alkoholutandning, fokus på referensinstrumentet 
I det här kapitlet presenteras först området alkoholutandning med fokus på 
användningsområdet för referensinstrumentet. Därefter beskrivs den 
analog-till-digital-omvandlare, av fabrikat LabJack, som är monterad i referens-
instrumentet. Kapitlet ger även en introduktion i Excel, Visual Basic för 
Applikationer (VBA), Java och det fristående Java-biblioteket JFreeChart som 
används vid utvecklingen av mjukvaran. Avslutningsvis i kapitlet presenteras 
relaterat arbete. 
 

2.1 Alkoholutandning 
I Sverige används två olika straffskalor för rattfylleri, en för utandningsprov och en 
för blodprov. Alkoholutandningsprov har använts som bevismedel i Sverige sedan år 
1989 och har samma bevisvärde som blodprov. Alkohol i utandningsluft mäts i 
milligram alkohol per liter utandningsluft (mg/l) och alkohol i blodet mäts i promille 
(mg/g). Graden av brott indelas i rattfylleri och grovt rattfylleri. Straffbarhetsgränsen 
för rattfylleri är 0,10 mg/l respektive 0,2 promille och för grovt rattfylleri är gränsen 
0,50 mg/l respektive 1,0 promille. [4] 
 
2.1.1 Trafiknykterhetskontroll 
Vid en trafiknykterhetskontroll är första steget att föraren får blåsa i ett handhållet 
sållningsinstrument av fabrikat Dräger. Sållningsinstrumentet redovisar resultatet 
”Pos” om alkoholhalten i utandningsluften är över straffbar gräns, annars redovisas 
resultatet ”Neg”. Sållningsprov får i Sverige utföras utan misstanke om brott. [4] 
 
I de fall där sållningsprovet har gett positivt utslag är nästa steg att den misstänkte 
får lämna ett utandningsprov i ett bevisinstrument. Dessa bevisinstrument finns 
vanligtvis på en polisstation eller i en buss, båt eller helikopter. Föraren ska då blåsa 
två gånger med 6-9 minuters mellanrum. Vid mätning av alkoholhalt i utandningsluft 
är det viktigt att bevisinstrumentet kan mäta korrekt, utan påverkan av munalkohol 
eller andra störande ämnen. För en tydlig beskrivning om vad munalkohol och 
störande ämnen är, se avsnitt ”Munalkohol” respektive ”Störande ämnen”. Ifall att 
munalkohol upptäcks under provtagningen så avbryts provet och bevisprovet ska då 
göras om. Ifall att störande ämnen upptäcks under provtagningen så resulterar det i 
olika åtgärder beroende på mängden som upptäcks. Om mängden störande ämnen är 
liten, beräknas ett avdrag som täcker in denna eventuella påverkan. Ifall att mängden 
störande ämnen är stort avbryts provtagningen och det kan ibland innebära att ett 
blodprov istället lämnas. När de två utandningsproven har genomförts korrekt 
beräknas ett medelvärde och ett säkerhetsavdrag görs innan resultatet redovisas. 
Säkerhetsavdraget ska kompensera för den mätosäkerhet som finns hos alla 
bevisinstrument, plus den ytterst lilla mängd munalkohol och störande ämnen som 
instrumentet eventuellt inte skulle upptäcka. [4] 
 
Munalkohol 

Munalkohol är den mängd alkohol som blir kvar i munhålan direkt efter intag av 
alkoholhaltiga drycker eller andra produkter som innehåller alkohol. Den genom-
snittliga halveringstiden för munalkohol är 1,5 minuter, vilket innebär att mer än 90 
procent försvinner på 6 minuter. [4] 
 
Störande ämnen 

Med andra störande ämnen avses i detta fall ämnen som till den kemiska upp-
byggnaden liknar etanol och som kan påverka ett instruments mätresultat. Etanol är 
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den alkoholtyp som finns i alkoholhaltiga drycker. Störande ämnen förekommer 
alltid i mycket små mängder i utandningsluft, men kan även komma från exempelvis 
spolarvätska, bensin eller lösningsmedel. [4] 
 
2.1.2 Bevisinstrument 
De bevisinstrument som idag används av polisen, Tullverket och Kustbevakningen i 
Sverige, Norge och Finland är av fabrikat Evidenzer. Evidenzer tillverkas av Nanopuls 
AB i Uppsala. Bevisinstrumentet anses av NFC vara det bästa på världsmarknaden 
och har mycket god förmåga att detektera munalkohol och störande ämnen. [5]  
 
Kontroll och kalibrering 

Årligen skickar myndigheterna i Sverige, Norge och Finland tillsammans sina cirka 
530 bevisinstrument till instrumentleverantören Nanopuls AB för årlig service [5]. 
Hos Nanopuls AB monteras bevisinstrumentet isär och kontrolleras, delar byts och 
signalnivåer justeras [4]. Därefter skickas bevisinstrumenten till NFC i Linköping för 
kontroll och kalibrering [4]. Kontrollen sker i en testrigg som automatiskt bereder 
testgas med olika etanolhalter, som sedan mäts av bevisinstrumenten [4]. Efter 
kontrollen utvärderas mätvärdena bland annat med avseende på precision och mät-
noggrannhet [4]. Efter en godkänd utvärdering kalibreras vart och ett av bevis-
instrumenten med hjälp av två våtgassimulatorer och nya etanolkonstanter beräknas, 
vilka lagras i respektive bevisinstrument [5]. Därefter får bevisinstrumentet en giltig-
hetstid på cirka ett år registrerad [4]. När giltighetstiden går ut spärras bevis-
instrumenten automatiskt [4]. Därefter ska en ny årlig service, kontroll och 
kalibrering genomföras innan bevisinstrumentet kan användas igen för bevisprov [4]. 
 
Evidenzer-instrumenten kontrolleras även periodiskt mellan de årliga kontrollerna. 
De periodiska kontrollerna utförs lokalt på myndigheterna och innefattar bland annat 
åtta simulerade utandningsprov på nivån 0,50 mg/l. Om en periodisk kontroll blir 
underkänd spärras bevisinstrumentet automatiskt. Därefter måste en godkänd kon-
troll genomföras innan bevisinstrumentet kan användas igen för bevisprov. [4] 
 
2.1.3 Lösningar 
I samband med den årliga kontrollen och kalibreringen av ett bevisinstrument 
används olika typer av etanollösningar. Den lösning som används vid kontrollen 
kallas stamlösning och den lösning som används vid kalibreringen kallas simulator-
lösning. Både stamlösningen och simulatorlösningen bereds, kontrolleras och 
används internt hos NFC. Vid periodiska kontroller av bevisinstrument används en 
simulatorlösning som ett externt företag blandat till. Även denna simulatorlösning 
kontrolleras hos NFC innan den skickas ut till myndigheterna. [5] 
 
Stamlösning och batch-inledande simulatorlösning 
Stamlösning skapas 4-5 gånger per år och används i testriggen samt som grund vid 
framställning av simulatorlösning. Stamlösning framställs genom att etanol med vikt-
procent 99,9 och avjoniserat vatten blandas i avsedda plastdunkar. Efter genomförd 
blandning kontrolleras lösningen noga och ifall att stamlösningen inte är korrekt 
kasseras den och en ny stamlösning framställs och kontrolleras. Efter att blandningen 
av stamlösningen har genomgått en godkänd kontroll ska den vila tre till sju dygn för 
att homogeniseras. Därefter, när stamlösningen har homogeniserats, skapas en 
batch-inledande simulatorlösning. Denna batch-inledande simulatorlösning 
kontrolleras mot en referenslösning som är den första simulatorlösningen som fram-
ställts från föregående stamlösning. Om kontrollen blir underkänd ska den batch-
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inledande simulatorlösningen kasseras och en ny batch-inledande simulatorlösning 
framställas och kontrolleras. Om även den nya batch-inledande simulatorlösningen 
blir underkänd, ska både stamlösningen och den nya batch-inledande 
simulatorlösningen kasseras. [7] 
 
Efter en godkänd kontroll får den nya stamlösningen samt den batch-inledande 
simulatorlösningen användas [7]. Stamlösningen ska då tappas upp från dunken i 
enliters och tvåliters glasflaskor och den batch-inledande simulator-lösningen ska 
tappas upp i enliters glasflaskor [7]. Stamlösningens slutgiltiga etanol-halt ska ligga 
inom intervallet (6,46; 6,49) viktprocent [8]. Stamlösning får ha förvarats i glasflaska 
i högst tre månader när den används för framställning av simulatorlösning och högst 
12 månader vid användning i testrigg [7]. Batch-inledande simulatorlösning får 
användas i tre månader från framställningsdagen [7].  
 
Simulatorlösning 

Från en stamlösning kan flera batcher simulatorlösning framställas. 
Simulatorlösning framställs genom att en mängd stamlösning späds ut med 
avjoniserat vatten. En simulatorlösning kan framställas med en specifik etanol-
koncentration beroende på mängden avjoniserat vatten. När en simulatorlösning 
bereds är man ute efter en viss etanolhalt. Simulatorlösningens etanolhalt 
kontrolleras och justeras noga under beredningen och om den blir felaktig så kasseras 
den och en ny simulatorlösning framställs. När en simulatorlösning har fått rätt 
etanolkoncentration ska den vila i ett till sju dygn för att homogeniseras. När 
simulatorlösningen har vilat ska den kontrolleras mot en referenslösning, som oftast 
är en batch-inledande simulatorlösning, med hjälp av ett referensinstrument. Om 
kontrollen blir godkänd ska simulatorlösningen tappas upp i avsedda halvliters 
PET-flaskor. [7] 
 
När simulatorlösning används vid kalibrering av Evidenzer-bevisinstrument kallas 
den istället för kalibreringslösning [5]. Kalibreringslösningens slutgiltiga etanolhalt 
ska vara cirka 0,13 viktprocent och ska i gasform vid 34,0 oC ge en koncentration av 
0,500 mg etanol per liter våtgas, vilket motsvarar gränsen för grovt rattfylleri [5]. Vid 
kalibrering av bevisinstrument får kalibreringslösningen inte vara äldre än två 
månader [7]. 
 
2.1.4 Våtgassimulator 
Våtgassimulatorer består av en 0,5 liters glasbehållare innehållande simulatorlösning 
och har ett huvud som innehåller elektronik och värmning av lösningen, se figur 1. 
Vid kalibrering av bevisinstrument används två våtgassimulatorer i serie för att 
kunna köra många prov utan att etanolhalten ändras i den som är direkt kopplad till 
bevisinstrumentet. Våtgassimulatorer används även i samband med att etanolhalten i 
lösningar kontrolleras mot etanolhalten i referenslösningar med hjälp av ett 
referensinstrument. [5] 
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Figur 1: Våtgassimulator påkopplad på nya referensinstrumentet 

 
2.1.5 Referensinstrument 
Gruppen för alkoholutandning hos NFC har två referensinstrument, ett som används 
för närvarande, se figur 2, och ett nytt som ännu inte är i bruk, se figur 3. Det 
nuvarande referensinstrumentet har använts i cirka 15 år och man har för avsikt att 
ersätta detta. [5] 
 

 
Figur 2: Det nuvarande referensinstrumentet 
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Figur 3: Det nya referensinstrumentet 

 
Referensinstrumentens uppbyggnad 
Referensinstrumenten består invändigt bland annat av en mätkammare med en in-
gång och en utgång för gas, ett snurrande filterhjul, en infraröd-strålare (IR-strålare) 
och en detektor [5]. IR-strålaren och detektorn sitter på olika sidor av kammaren och 
framför detektorn sitter filterhjulet [5]. I figur 4 visas en överskådlig bild över hur det 
nya referensinstrumentet ser ut inuti och i figur 5 och 6 visas en in-zoomad bild på 
behållaren med IR-strålaren respektive behållaren med filterhjulet och detektorn. 
 

 
Figur 4: Det nya referensinstrumentet invändigt 

 

                                                  
                 Figur 5: Behållare med infraröd-strålare       Figur 6: Behållare med filterhjul och detektor 

 
Filterhjulet i det nya referensinstrumentet har sju filter med olika våglängder. De fyra 
mest relevanta filtren har våglängder i områdena; 3,37 µm, 3,41 µm, 3,47 µm och 
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3,52 µm och används för att mäta etanol. Det femte filtret har en våglängd på 
3,80 µm och är en referenskanal där mycket få ämnen finns. De återstående två 
filtren är anpassade för att mäta koldioxid och vatten. [5] 
 
På utsidan har referensinstrumenteten en kvävgastub och en referensgastub anslutna 
via slangar. Referensgasen är en torrgas med hög noggrannhet som köps in och 
består av kvävgas blandat med etanol. Den rena kvävgasen används bland annat vid 
renspolning av referensinstrumentet medan referensgasen används för att kalibrera 
referensinstrumentet. Förutom gastuberna har det nuvarande referensinstrumentet 
en våtgassimulator ansluten via en slang och det nya referensinstrumentet har två 
våtgassimulatorer anslutna via varsin slang. Våtgassimulatorerna används när 
etanolhalten i en simulatorlösning ska kontrolleras. [5] 
 
För det nya referensinstrumentet går slangarna från referensgastuben och 
våtgassimulatorerna till varsin ventil som finns inuti referensinstrumentet. 
Ventilerna reglerar vilken gas som ska sprutas in i mätkammaren för mätning av 
etanolhalt. Slangen från kvävgastuben går till en ventil som i sin tur leder till två 
ventiler i referensinstrumentet. Den ena ventilen är för rengöring av mät-kammaren 
och den andra ventilen är för rengöring i behållarna för IR-strålaren och detektorn. 
Varje typ av mätning med det nya referensinstrumentet startar med att 
kvävgasventilen och ventilen för renspolning av IR-strålaren och detektorn öppnas, 
denna renspolning håller på samtidigt som hela mätningen görs. [5] 
 
Referensinstrumentens funktion 

Referensinstrumentens funktion är att mäta etanolhalten i våt- och torrgas. Detta 
görs genom att en gas sprutas in i mätkammaren, IR-strålaren lyser genom mät-
kammaren, etanolmolekyler och liknande ämnen absorberar signalen och detektorn 
mäter signalen för vartdera filtret. Dessa mätvärden mäts i volt och beräknas om till 
mg etanol per liter luft. [5] 
 
Den vanligaste typen av mätning som görs med referensinstrumenten är att 
kontrollera att den simulatorlösning som används vid kalibrering av bevisinstrument 
vid årlig service på NFC, och den simulatorlösning som används vid periodiska 
kontroller lokalt på myndigheterna, har korrekt etanolhalt. [5] 
 
Innan etanolhalten i en simulatorlösning ska mätas görs en konditionering av 
referensinstrumentet och våtgassimulatorn/våtgassimulatorerna. Under kondition-
eringen spolas mätkammaren och våtgassimulatorn/våtgassimulatorerna rent med 
kvävgas. Efter konditioneringen körs oftast en testserie med referensgasen för att få 
en jämförelse mot en extern standard och för att se om referensinstrumentet drivit. 
Om referensinstrumentet har drivit utreds detta och eventuellt kalibreras och 
justeras referensinstrumentet efter referensgasen. [5] 
 
Kontroll av etanolhalt i simulatorlösning 
Vid kontroller av simulatorlösningar jämförs den lösning som ska kontrolleras mot 
en referenslösning med hjälp av referensinstrumentet. Referenslösningen är en 
batch-inledande simulatorlösning som har kontrollerats mot en tidigare batch-
inledande simulatorlösning och mot den externa referensgasen. Acceptansgränsen 
för simulatorlösning som är avsedd för kalibrering av bevisinstrument är 0,4998–
0,5002 mg etanol per liter luft [9] och acceptansgränsen för simulatorlösning avsedd 
för periodiska kontroller är 0,495–0,505 mg etanol per liter luft [7].  
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Kontroll av etanolhalt med det nuvarande referensinstrumentet 

En kontroll av etanolhalt i en simulatorlösning med det nuvarande referens-
instrumentet består av fem mätserier, som totalt tar cirka åtta timmar. Vanligtvis 
innehåller våtgassimulatorn referenslösning under de tre mätserierna med udda 
ordningstal och den lösning som ska kontrolleras under de två mätserierna med 
jämnt ordningstal. I undantagsfall är förhållandet det omvända, t.ex. i de fall då det 
råder brist på referenslösning eller då en ny batch-inledande simulatorlösning ska 
kontrolleras. Innan varje mätserie spolas mätkammaren ren med kvävgas. Varje 
mätserie omfattar 20 prov med ett visst antal mätningar per prov. Samma våtgas-
simulator används för alla fem mätserierna, men lösningen byts mellan varje mätning 
och efter varje byte av lösning stabiliseras våtgassimulatorn i cirka en timme innan 
nästa mätserie görs. Resultatet från kontrollen utvärderas visuellt i grafer, där varje 
mätpunkt från simulatorlösningen med jämnt ordningstal redovisas tillsammans 
med medelvärdet av de två intilliggande simulatorlösningarna med udda ordningstal. 
[10]  
 
Kontroll av etanolhalt med det nya referensinstrumentet 

Med det nya referensinstrumentet kan etanolhalten i två lösningar mätas parallellt 
genom att de två våtgassimulatorerna körs växelvis. Det kortar ner ledtiden för 
kontroll av en simulatorlösnings etanolhalt från cirka åtta till cirka tre timmar. 
Kontrollen börjar med att referenslösning fylls på i den första våtgassimulatorn och 
den simulatorlösning som ska kontrolleras fylls på i den andra våtgassimulatorn. 
Sedan stabiliseras simulatorerna i 45 minuter innan mätningen startar. Före det 
första provet, efter det sista provet och mellan varje prov spolas mätkammaren ren 
med kvävgas. Kontrollen består av 20 prov per simulator vilka körs växelvis. Varje 
prov består av 15 mätningar. När 20 prov per våtgassimulator har gjorts jämförs 
resultaten. Med anledning av att våtgassimulatorerna inte är identiska måste varje 
lösning mätas med båda simulatorerna, det innebär att efter första mätningen så fylls 
första våtgassimulatorn med den simulatorlösning som ska kontrolleras och den 
andra med referenslösning. Därefter stabiliseras simulatorerna i 45 minuter innan 
mätningen startar på nytt. När två mätningar har gjorts jämförs resultaten för de fyra 
mätserierna visuellt i grafer och därefter kan den lösning som kontrollerats antingen 
godkännas eller underkännas. [5] 
 

2.2 LabJack 
Det nya referensinstrumentet har en analog-till-digital-omvandlare av fabrikat 
LabJack U6 monterad. Från denna går en USB-kabel till den dator som mjukvaran 
ska exekveras på. Hårdvarumässigt består LabJack U6 bland annat av inbyggda 
analoga och digitala ingångar och utgångar, timers, räknare och temperatur sensor. 
[11] 
 
LabJack U6 har även relaterad mjukvara vilken innefattar funktioner för att 
kommunicera med hårdvaran. LabJack U6 har mjukvara som bland annat stödjer de 
olika programmeringsspråken C, C++, C# Java och VB. [11] 
 

2.3 Excel 
Microsoft Excel är ett kalkylprogram utvecklat av Microsoft och är en del av program-
serien Microsoft Office. Microsoft Excel består bland annat av beräkningsfunktioner, 
grafverktyg och det makrobaserade programmeringsspråket Visual Basic för 
Applikationer. [12] 
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2.3.1 Visual Basic för Applikationer 
Visual Basic för Applikationer (VBA) är en begränsad version av programmerings-
språket Visual Basic och ingår i de flesta Office-program [13]. VBA är ett händelse-
baserat programmeringsspråk som baserar sig på makron och används framförallt 
för att automatisera processer som upprepas ofta [13] men även till att skapa 
avancerade tillämpningar för de olika Office-programmen [14].  
 
I Excel kan VBA-makron skapas på två olika sätt. För enklare uppgifter som, t.ex. 
cellformatering, kan man skapa makron genom att använda en inspelningsfunktion. 
Inspelningsfunktionen spelar in exakt vad användaren gör och sparar kommandona 
som VBA-instruktioner i ett makro. För mer avancerade uppgifter, som exempelvis 
loop-funktioner, skärmmeddelanden och vissa grafiska visningsobjekt kan man inte 
använda inspelningsfunktionen för att skapa makron. För dessa mer avancerade 
uppgifter skapas makron genom att i Visual Basic Editor (VBE), som är en 
utvecklingsmiljö, manuellt skriva VBA-instruktionerna. VBE kan även användas för 
att göra ändringar i de makron som skapats med hjälp av inspelnings-funktionen. 
[13] 
 
Genom att exekvera ett VBA-makro kan man automatisk återupprepa de komman-
don som makrot innefattar. Makron kan även vara länkade till olika typer av triggers 
som t.ex. tangentbordsgenvägar, kommandoknappar eller grafik. [15] 
 

2.4 Java 
Java är ett objektorienterat programmeringsspråk som lanserades av 
Sun Microsystems år 1995 [16]. Java är plattformsoberoende och år 2016 var Java ett 
av de mest använda programmeringsspråken i världen [17]. Javas syntax härstammar 
mycket från C och C++, men det har färre låg-nivå faciliteter [18].  
 
Det finns fyra olika typer av Java-plattformar, dessa är Java Standard Edition 
(Java SE), Java Micro Edition (Java ME), Java Enterprise Edition (Java EE) och 
Java FX [19]. Java SE är den ursprungliga Java-plattformen [19] och används främst 
för skrivbords- och klient-tillämpningar [20]. Java ME är en plattform avsedd för 
inbyggda system som till exempel mobila enheter [21]. Java EE är en plattform för att 
utveckla och köra företagsprogram som webbtjänster [22] och andra storskaliga, 
tillförlitliga och säkra nätverksapplikationer [19]. Java FX är uppsättning grafik- och 
mediapaket som gör att utvecklare kan designa, skapa, testa, felsöka och distribuera 
rika klientprogram som fungerar konsekvent över olika plattformar [23].  
 
Java består av ett stort standardbibliotek med ett brett utbud av klasser. Dessa 
klasser hanterar specifika områden som bland annat matematik, inmatning och 
utmatning, fönsterprogrammering, grafik, ljud, trådar, nätverk och databaser. Javas 
standardbibliotek har klasser för många olika ändamål men saknar klasser för vissa 
typer av ändamål, ett exempel på detta är att standardbiblioteket saknar klasser för 
att skapa diagram. I de fall där standardbiblioteket saknar klasser för olika ändamål 
finns det ofta fristående bibliotek med öppen källkod för Java. 
 
2.4.1 JFreeChart 
JFreeChart är ett fristående Java-bibliotek med öppen källkod, som gör det möjligt 
att skapa ett brett utbud av både interaktiva och icke-interaktiva diagram. Olika typer 
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av diagram som JFreeChart stödjer är bland annat linjediagram, pajdiagram, stapel-
diagram, histogram och Gant-scheman. [24] 
 

2.5 Relaterat arbete 
Det finns idag ett flertal mjukvaror för mätinstrument som saknar inbyggd 
bildskärm. Dessa mjukvaror påminner mycket om varandra men är ofta avsedda för 
ett specifikt mätinstrument eller en specifik serie med mätinstrument som är 
tillverkade av samma företag. Med anledning av användningsområdet för det nya 
referensinstrument, som NFC har för mätning av etanolhalt i våt- och torrgas, är så 
specifikt har det i samband med denna studie inte gått att finna information om 
mjukvara till något jämförbart mätinstrument. Däremot finns det gott om mjukvaror 
med liknande funktionalitet som den mjukvara som ska utvecklas till 
referensinstrumentet, d.v.s. mjukvaror som är avsedda för insamling samt analys av 
mätdata. Tre av dessa mjukvaror beskrivs översiktligt nedan.  
 
EasyView är en mjukvara som Intab har tagit fram för sina dataloggers. EasyView 
består av ett grafiskt gränssnitt med funktionalitet för bl.a. visning av grafer, visning 
av specifika mätvärden som datatabeller och beräkningsfunktioner för att beräkna 
avlästa mätvärden till annan enhet. EasyView består även av funktionalitet för att 
exportera data samt för att generera rapporter. [25] 
 
DAQCreator är en mjukvara som har tagits fram för företaget Adlink Technology 
Inc:s enheter med analoga ingångar och digitala ingångar. DAQCreator består av ett 
grafiskt gränssnitt för insamling, visning, analys och lagring av mätdata. DAQCreator 
har även funktionalitet för att exportera data till textfil eller Excel. [26] 
 
ProfiSignal GO är en mjukvara som är framtagen för dataloggers producerade av 
företaget Metix AB. ProfiSignal Go samlar in samt analyserar mätdata och har ett 
grafiskt analysverktyg med bl.a. zoom, skalbara axlar och ett export-verktyg. [27] 
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3 Metod 
I det här kapitlet beskrivs både valda och icke valda forskningsmetoder, forsknings-
ansatser, datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder samt varför de har valts 
respektive inte valts. För de valda datainsamlingsmetoderna och dataanalys-
metoderna beskrivs även hur de har tillämpats under studien. Därefter beskrivs olika 
kvalitetssäkringsaspekter och hur de har applicerats på studien. Slutligen beskrivs 
och diskuteras olika systemutvecklingsmodeller, följt av att den valda system-
utvecklingsmodellen för arbetet presenteras och motiveras. 
 

3.1 Forskningsmetod 
Forskningsmetoder delas upp i de två huvudkategorierna: kvantitativ och kvalitativ 
forskning [28]. Vid kvantitativ forskning utgår forskaren från frågor som kan få 
bevisade och mätbara resultat [29], medan forskaren vid kvalitativ forskning istället 
inriktar sig på att finna en djupare förståelse i det område som avser undersökas 
[30]. 
 
Den kvantitativa forskningsmetodiken stödjer experiment och testning av mätbara 
parametrar för att verifiera eller falsifiera teorier, hypoteser eller ett datorsystems 
funktionalitet och gränssnitt. Kvantitativa forskningsmetoder kräver stora data-
mängder och använder statistik för att testa hypoteserna och för att göra forskningen 
giltig. [28] 
 
Den kvalitativa forskningsmetodiken behandlar förståelse för sammanhang, åsikter 
samt beteende för att nå preliminära hypoteser, teorier eller utveckling av mjukvara 
och dylikt. Kvalitativa forskningsmetoder kräver mindre datamängder som är 
tillräckliga för att uppnå trovärdiga resultat. [28] 
 
Som forskningsmetod för denna studie har den kvalitativa metodiken valts med 
anledning av att förståelse för sammanhang, åsikter och beteende är nödvändigt för 
att kunna besvara studiens frågeställning, om hur en mjukvara, till det nya 
referensinstrumentet, kan utformas för att hantera mätning av etanolhalt i våt- och 
torrgas. Den kvalitativa metodiken har även valts med anledning av att studien 
omfattar små datamängder som är tillräckliga för att kunna uppnå trovärdiga 
resultat. 
 

3.2 Forskningsansats 
Forskningsansatser syftar till att dra slutsatser och definiera vad som är sant eller 
falskt. De vanligaste ansatserna är induktiv och deduktiv, men det finns även en 
blandning av båda ansatserna som kallas abduktiv. [28] 
 
Den induktiva ansatsen är lämplig när datainsamlingen sker genom en kvalitativ 
metod, och formulerar teorier och satser från studier och mönster. Den induktiva 
ansatsen kan även användas vid utvecklingen av en produkt som t.ex. en mjukvara. 
Resultatet grundar sig i erfarenheter, åsikter samt beteenden och måste innefatta 
tillräckligt med data för att fastställa varför något händer, vilka skälen är för en teori 
eller vilka kraven är för en produkt. [28] 
 
Den deduktiva ansatsen är lämplig när datainsamlingen sker genom en kvantitativ 
metod. Resultatet är en generalisering som baserar sig på de insamlade data och 
förklarar förhållandena mellan parametrarna. I den abduktiva ansatsen används 
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både induktiva och deduktiva ansatser för att dra slutsatser.  Den hypotes som bäst 
förklarar relevant resultat används. Ansatsen inleds med en inkomplett mängd av 
data eller observationer och använder förhandsvillkor för att dra eller förklara slut-
satser. Resultatet är en trolig eller möjlig förklaring och är därmed användbar som 
heuristik. [28] 
 
Som forskningsansats för denna studie valdes den induktiva ansatsen med anledning 
av att en kvalitativ studie används för att ta fram en teori om vilken funktionalitet 
som mjukvaran, till det nya referensinstrumentet, för att hantera mätning av 
etanolhalt i våt- och torrgas ska ha.  
 

3.3 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingsmetoder används för att samla in data till studien. Med anledning av 
att studien är av kvalitativ karaktär är endast kvalitativa datainsamlingsmetoder 
relevanta i denna studie. De vanligaste datainsamlingsmetoderna för kvalitativ 
forskning är frågeformulär, observationer, intervjuer samt språk och text. [28] 
 
Frågeformulär kan användas både i kvantitativa och i kvalitativa studier för att 
samla in data och finna ett generellt svar. Vid kvalitativa studier består fråge-
formulären av öppna frågor medan frågeformulär för kvantitativa studier består av 
stängda frågor. Språk och text är en metod som används för att tolka språk i texter 
och dokument. [28] 
 
Observationer syftar till att observera ett visst fenomen eller människors beteenden 
och handlingar. En observation kan antingen vara en iakttagande observation eller en 
deltagande observation. En iakttagande observation innebär att observatören 
observerar utan att påverka det som observeras medan en deltagande observation 
innebär att observatören både påverkar och påverkas av det som observeras. [31] 
 
Intervjuer kan vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. 
Skillnaden mellan de tre kategorierna av intervjuer är hur bestämt frågeschemat för 
intervjun är och antalet specificerade frågor som förekommer. Strukturerade 
intervjuer baseras på ett i förväg bestämt frågeschema där frågorna oftast är mycket 
specificerade. Målet med strukturerade intervjuer är att kunna sammanställa 
intervjuresultaten på ett jämförbart sätt. Vid semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer är utförliga svar önskvärt och intervjuprocessen baseras snarare på den 
intervjuades ståndpunkter. Det som särskiljer semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer är att semistrukturerade intervjuer består utav en viss del specifika frågor 
medan specificerade frågor inte förekommer vid ostrukturerade intervjuer. [32]  
 
Som datainsamlingsmetoder för denna studie valdes en kombination av intervjuer 
och observationer. Vid val av typ för intervjuerna föll valet på semistrukturerade med 
anledning av att utförliga svar var önskvärt och för att intervjuprocessen skulle 
baseras på den intervjuades ståndpunkter, med ett antal specificerade frågor som 
utgångspunkt. Semistrukturerade intervjuer gjordes för att samla in nya önskemål 
om vad för funktionalitet som mjukvaran ska bestå av för att befrämja användbarhet 
av det nya referensinstrumentet. Dessa önskemål har därefter omvandlats till nya 
funktionella krav för mjukvaran. Observationer genomfördes av det nya 
referensinstrumentet och dess miljö för att samla in kunskap om den miljö som 
mjukvaran utvecklas till. Observationerna och intervjuerna skedde med 
kontaktpersonen och tillika krav-ställaren Andreas Andersson [5]. 
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Frågeformulär användes inte som datainsamlingsmetod i denna studie med 
anledning av att studien endast sker i kontakt med kravställaren/kontaktpersonen 
hos gruppen för alkoholutandning på NFC och inte omfattas av fler personer. Språk 
och text skulle inte analyseras och användes därför inte heller som en metod för 
datainsamling. 
 

3.4 Dataanalysmetoder 
Dataanalysmetoder används för att analysera det empiriska material som har samlats 
in under studien [28]. Dataanalys är processen att inspektera, rensa, omvandla och 
modellera insamlad data [28]. Med anledning av att studien är av en kvalitativ 
karaktär är endast kvalitativa dataanalysmetoder relevanta i denna studie. Vanliga 
dataanalysmetoder för kvalitativa studier är analytisk induktion, grundad teori, 
narrativ analys, hermeneutik, semantik, kodning och tematisk analys [28, 33].  
 
Analytisk induktion och grundad teori är iterativa metoder som växlar mellan 
insamling och analysering av data. Iterationerna fortgår till att inga fall avvisar 
hypotesen eller teorin. Analytisk induktion avbryts när hypotesen är validerad och 
grundad teori avslutas med en validerad teori. [28]  
 
Narrativ analys innebär att organisera det insamlade materialet i form av en 
berättelse eller genom att hitta och analysera berättelser i det insamlade materialet 
[33]. Hermeneutik och semantik fokuserar på att analysera text och dokument [28].  
 
Kodning gör om transkriptioner från intervjuer och observationer till en mer 
kvantitativ art, genom att numrerbara kategorier av koncept och strategier skapas för 
att applicera statistik på dessa [28]. Tematisk analys innebär att kategorier i form av 
ord och begrepp används för att sortera det empiriska materialet [34]. Dessa 
kategorier används därefter till att besvara studiens frågeställning. 
 
Som dataanalysmetod för denna studie har en kombination av grundad teori och 
tematisk analys valts. Insamling och analys av data har skett iterativt till att en 
teoretisk mättnad har uppstått och en validerad teori har tagits fram. Tematisk analys 
har använts för att kategorisera det insamlade materialet i form av ord och begrepp 
samt för att besvara studiens frågeställning. 
 
Analytisk induktion användes inte som dataanalysmetod i denna studie med 
anledning av att ingen hypotes tas fram för studien. Kodning används inte i denna 
studie med anledning av att studiens frågeställning måste besvaras med en teori 
istället för med statistik. Då analys i form av berättelser inte är aktuellt för att besvara 
studiens frågeställning används inte heller narrativ analys i denna studie. 
Hermeneutik och semantik valdes inte heller i denna studie då studien inte består av 
analys av text och dokument. 
 

3.5 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring är validering och verifiering av forskningsmaterialet. För en 
kvalitativ studie med en induktiv forskningsansats måste validitet, pålitlighet, 
konfirmabilitet, överförbarhet och etik appliceras och diskuteras. [28] 
 
Validitet innebär att det som studeras är relevant för undersökningen. Att bedöma 
korrektheten i slutsatser benämns som pålitlighet. Konfirmabilitet bekräftar att 
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undersökningen har utförts i god tro utan att personliga åsikter har påverkat 
resultatet. Överförbarhet syftar till att arbetet är väldokumenterat och ska kunna 
användas av andra personer i sina undersökningar. [28] 
 
Etik omfattar moralen i undersökningen vad gäller planering, utförande och 
rapportering av resultat. Etik innefattar även de fyra huvudkraven information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Informationskravet innebär att de personer 
som studeras, genom t.ex. intervjuer eller enkäter, måste informeras om studiens 
syfte. Samtyckeskravet innebär att personer som studeras måste gå med på att bli 
studerade. Konfidentialitetskravet innebär att det material som samlas in under 
studien ska behandlas konfidentiellt, d.v.s. det insamlade materialet ska inte delas 
fritt utan tillåtelse och informanter samt företag/organisationer kan behöva 
anonymiseras. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in endast får 
användas till det som meddelats att studien ska handla om. [33] 
 
Vid insamling och analys av data har källor kritiskt granskats för att bekräfta 
validitet, pålitlighet, konfirmabilitet och överförbarhet. För att även säkerställa att de 
fyra etiska huvudkraven hålls har ett kontinuerligt samarbete med handledare tillika 
kravställare hos NFC fortlöpt där sekretess, anonymitet och kvalitetskontroll 
diskuterats och tillämpats. 
 

3.6 Systemutveckling 
Systemutveckling kallas processen att ta fram krav för, designa, implementera, testa 
och slutligen driftsätta ett nytt datorsystem [35].  Det finns ett antal utvecklings-
modeller för hur denna process ska organiseras och genomföras, där de två huvud-
typerna är evolutionära och revolutionära [36]. I de revolutionära utvecklings-
modellerna sker de olika utvecklingsfaserna i en sekvens, fas för fas tills systemet är 
klart [36]. Den vanligaste revolutionära utvecklingsmodellen är vattenfallsmodellen 
[36]. I de evolutionära utvecklingsmodellerna sker utvecklingen i ett antal cykler där 
man succesivt förbättrar systemet tills utvärdering visar att man är nöjd [36]. 
 
3.6.1 Vattenfallsmodellen 
Vattenfallsmodellen sägs ha tagits fram av Winston Royce år 1970 [37] och är den 
vanligaste systemutvecklingsmodellen historiskt [38]. Modellen består av de sex 
faserna kravinsamling, design, implementation, testning, driftsättning och 
förvaltning [39]. Dessa faser utförs i kronologisk ordning och en ny fas påbörjas först 
när föregående är helt färdig [39]. Vattenfallsmodellen kännetecknas av dess trapp-
liknande form, se figur 7. 
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Figur 7: Vattenfallsmodellen 

 
I den första fasen, kravinsamling, skapas en kravspecifikation innehållande krav som 
beskriver hur ett system ska bete sig [40]. I nästa fas, design, fastställs systemets 
arkitektur och delkomponenternas implementation definieras [39]. Även en 
definition av hur komponenterna skall anpassas till befintliga system genomförs och 
systemets användargränssnitt utformas [41]. I implementationsfasen kodas och 
sammansätts alla delkomponenter som definierades i designfasen [39]. När 
implementationsfasen är färdig påbörjas testfasen, då utförs tester på systemet för att 
säkerställa att det fungerar som tänkt och att kraven i kravspecifikationen är upp-
fyllda [39]. När driftsättningsfasen därefter påbörjas är systemet färdigt för 
installation [39]. Efter installationen av systemet sker sista fasen, förvaltning, det 
handlar om att hålla systemet fungerande och uppdaterat i form av eventuella nya 
versioner [39]. 
 
Med anledning av att kravinsamlingen i vattenfallsmodellen endast sker i första fasen 
skapas ofta stora problem om nya krav eller behov av förändringar, i nuvarande krav, 
uppstår under arbetets gång. Det gör att vattenfallsmodellen endast är användbar i de 
arbeten där kraven i ett tidigt skede är väl kända. [42] 
 
3.6.2 Evolutionära utvecklingsmodeller 
Evolutionära utvecklingsmodeller bygger på användarcentrerad utveckling och att 

systemet succesivt skapas. Användarcentrerad utveckling innebär att den eller de 

slutanvändare som kan det arbete som det nya systemet ska stödja, är aktivt med i 

arbetet. Slutanvändarna ska formulera sina krav i termer om hur de vill kunna utföra 

sitt arbete och utvecklaren ska skapa ett system som bygger på de krav som slut-

användarna formulerar. [36]  

 

Evolutionära utvecklingsmodeller består av ett flertal iterationer där systemet 
utvecklas och förfinas. Varje iteration påbörjas med en kravinsamling där nya krav 
för systemet tas fram genom diskussion med slutanvändaren. Kravinsamlingen följs 
upp av design, implementation och test av systemet. Testningen av systemet går ut på 
att verifiera att de krav som togs fram under kravinsamlingen är uppfyllda. 
Iterationen avslutas sedan med en delleverans av systemet, där systemet gås igenom 
med slutanvändaren. När slutanvändarens krav är uppfyllda ses systemet som färdigt 
och arbetet går in i sin sista fas driftsättning och förvaltning. [43] 
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Genom att utvecklingen av systemet sker iterativt och att varje iteration börjar med 
en kravinsamling, så lämpar sig evolutionära utvecklingsmodeller bra för arbeten där 
nya krav eller förändringar i nuvarande krav uppstår under arbetets gång. [44] 
 
3.6.3 Arbetets systemutvecklingsmodell 
Då det i tidigt skede av arbetet framgick att nya krav för mjukvaran skulle tas fram 
under hela arbetets genomförande, föll det naturliga valet på en evolutionär 
systemutvecklingsmodell. Utvecklingsmodellen bygger på att arbetet sker iterativt 
och i nära kontakt med slutanvändaren, d.v.s. gruppen för alkoholutandning hos 
NFC. Iterationerna är på 1-2 veckor per styck och består utav faserna kravinsamling, 
design, implementation, test och slutligen utvärdering samt delleverans.  
 

 
Figur 8: Evolutionär systemutvecklingsmodell samt arbetets valda systemutvecklingsmodell 

 
I figur 8 illustreras en evolutionär systemutvecklingsmodell, vilket även är arbetets 
valda systemutvecklingsmodell. När produkten, i detta fall mjukvaran, anses vara 
klar påbörjas den sista fasen driftsättning och slutligen förvaltning. Delar av 
designfasen och hela implementationsfasen sker i Stockholm, resten av faserna sker 
på plats hos gruppen för alkoholutandning på NFC i Linköping. Läs en mer detaljerad 
beskrivning om varje fas i utvecklingen av mjukvaran i avsnitt 4.2. 
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4 Utveckling av mjukvaran 
I det här kapitlet beskrivs utvecklingen av mjukvaran. Utvecklingen inleds med en 
förstudie som resulterar i en första version av mjukvaran. Därefter vidareutvecklas 
mjukvaran utifrån den tidigare presenterade systemutvecklingsmodellen. 
 

4.1 Förstudie 
Förstudien består av tre delmoment, vilka illustreras i figur 9. 
 

 
Figur 9: Översikt av förstudiens delmoment 

 
För att få en bra första inblick i den verksamhet som mjukvaran ska stödja, inleds 
förstudien med ett första besök hos gruppen för alkoholutandning på NFC i 
Linköping. Under besöket ligger fokus på hur det nuvarande och det nya referens-
instrumentet fungerar och är uppbyggda, men även ett flertal av alkoholutandnings-
enhetens andra system visas, bland annat det Java-system som testriggen använder 
sig av vid årlig kontroll av bevisinstrument. I samband med besöket tas, tillsammans 
med kravställaren Andreas Andersson [5], översiktliga krav fram för mjukvaran.  
 
De översiktliga krav som tas fram för mjukvaran är: 

 Programmet ska ha ett startformulär med de vanligaste mätningarna och 
parametrarna. 

 Programmet ska kunna visa mätvärden grafiskt under mätning. 

 Programmet ska spara mätvärdena i csv-filer som sedan kan läsas in i en 
Excel-fil för utvärdering. 

 Defaultvärden och utvalda konstanter ska ligga i en konfigurationsfil. 

 Programmet ska ha loggning som registrerar viktiga händelser. 
 
Efter det inledande besöket i Linköping observeras ett av de VBA-makron som har 
skapats av anställda på NFC i samband med utvecklandet av det nya 
referensinstrumentet. Det VBA-makro som observeras består av en torrgasmätning 
som används för att kontrollera om referensinstrumentet har drivit och behövs 
kalibreras. För mer detaljerade uppgifter om det makro som observeras se Appendix 
A. 
 
Utifrån det observerade VBA-makrot och med de översiktliga kraven i åtanke 
utvecklas därefter, i utvecklingsmiljön NetBeans 8.1, en första version av mjukvaran i 
programmeringsspråket Java. 
 
Den första versionen av mjukvaran består av ett grafiskt gränssnitt, se figur 10, med 
funktionalitet för att starta respektive avbryta en torrgasmätning. Gränssnittet består 
även av funktionalitet för visning av de senast avlästa mätvärdena för filtren, angivna 
i enhet volt. Värdena för filtren räknas först i senare versioner av mjukvaran om till 
enheten mg etanol per liter luft. Efter en fullständig torrgasmätning genererar 
mjukvaran komma-separerade filer (csv-fil) för att spara de avlästa mätvärdena samt 
resultaten för mätningen. För mer detaljerad beskrivning av den första versionens 
användargränssnitt och dess funktionalitet se avsnitt 1 i Appendix B. Utöver 
gränssnittet innefattar den första versionen av mjukvaran även en property-fil som 
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innehåller utvalda defaultvärden och konstanter från det observerade VBA-makrot, 
se figur 11. För mer detaljerad beskrivning av property-filen se avsnitt 2 i Appendix B. 
 

      
                     Figur 10: Användargränssnittet                              Figur 11: Delar av property-filen 

 

4.2 Vidareutveckling av mjukvaran 
I detta avsnitt presenteras vidareutvecklingen av mjukvaran utifrån den tidigare 
presenterade systemutvecklingsmodellen. Utvecklingen omfattas av fyra iterationer 
av de fem faserna kravinsamling, design, implementation, test samt utvärdering följt 
av delleverans men för tydlighetens skull presenteras modellens sju faser i krono-
logisk ordning. Delar av designfasen och hela implementationsfasen sker i 
Stockholm, resten av faserna sker på plats hos gruppen för alkoholutandning på NFC 
i Linköping. 
  
4.2.1 Kravinsamling 
Identifiering och insamling av funktionella krav är första fasen i vidareutvecklingen 
av mjukvaran. Identifieringen och insamlingen av krav sker genom att semi-
strukturerade intervjuer hålls med kravställaren Andreas Andersson [5], hos gruppen 
för alkoholutandning på NFC. I de semistrukturerade intervjuerna bearbetas främst 
en eller flera av de översiktliga krav som tagits fram för mjukvaran i samband med 
förstudien, men även andra frågeställningar som har uppstått i samband med 
utvecklingen tas upp. Varje översiktligt krav omvandlas, under bearbetningen, till ett 
antal mer detaljerade funktionella krav och flertalet av svaren på de frågeställningar 
som tas upp omvandlas också till funktionella krav. I samband med de semi-
strukturerade intervjuerna framkommer även ett antal önskemål från kravställaren, 
på ny funktionalitet för mjukvaran. Även dessa önskemål omvandlas till funktionella 
krav för mjukvaran. I resterande del av detta avsnitt beskrivs de framtagna 
funktionella kraven. 
 
Olika typer av mätningar 

De vanligaste mätningarna är konditionering, torrgas och normal. Konditionering 
görs för att spola ren mätkammaren och våtgassimulatorerna med kvävgas. Vid 
mätningar av typen torrgas kontrolleras om referensinstrumentet har drivit och 
behövs kalibreras. Mätningar av typen normal är till för att kontrollera en 
simulatorlösning mot en referenslösning. 
 
Förutom ovan tre nämnda typer av mätningar ska det även finnas en typ av mätning 
som går att anpassa från fall till fall, med namn special. De instruktioner som varje 
prov för en mätning av typen special ska bestå av ska anges i en property-fil och läsas 
in när en mätning påbörjas. De kommandon som ska kunna anges i property-filen är: 
PurgeChamb, Sim1, Sim2 och RefGasBottle. PurgeChamb innefattar renspolning av 
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mätkammaren med kvävgas. För en mer detaljerad beskrivning av uppbyggnaden för 
de ovan nämnda typerna av mätningar se Appendix C. 
 
Innan en mätning av typen normal startas är det viktigt att våtgassimulatorerna 
stabiliseras en viss tid, ofta 45 minuter. Den tid som våtgassimulatorerna ska 
stabiliseras är ett obligatoriskt invärde till mätningar av typen normal och ska anges i 
användargränssnittet. Om den tid som våtgassimulatorerna ska stabiliseras är längre 
än noll minuter, när en mätning av typen normal startas, ska nedräkning av vänte-
tiden ske innan mätningen startar. Den återstående väntetiden ska visas tydligt i 
användargränssnittet tills den tickat ned till noll, då mätningen av typen normal 
automatiskt ska starta. I tabell 1 visas de obligatoriska invärden som ska anges i 
användargränssnittet för mätningar av typerna konditionering, torrgas, normal och 
special. 
 

Tabell 1: Obligatoriska invärden 
Invärden Konditionering Torrgas Normal Special 

Antalet prov X X X X 
Vem som startat 
mätningen 

 X X X 

Batch-nummer för 
referensgastuben 

 X  X* 

Batch-nummer för 
simulatorlösningen 
i våtgassimulator 1 

   
X 

 
X# 

Batch-nummer för 
simulatorlösningen 
i våtgassimulator 2 

   
X 

 
X¤ 

Antalet minuter 
som våtgas-
simulatorerna ska 
stabiliseras innan 
mätning påbörjas 

   
 

X 

 

Målvärde för den 
simulatorlösning 
som ska 
kontrolleras 

   
X 

 

*: Obligatorisk om kommandot ”RefGasBottle” har angetts i property-filen 

#: Obligatorisk om kommandot ”Sim1” har angetts i property-filen 

¤: Obligatorisk om kommandot ”Sim2” har angetts i property-filen 

 
Utöver de fyra ovanstående typerna av fördefinierade mätningar ska det även finnas 
en diagnostikmätning. Diagnostikmätningen ska vara en fristående mätning där de 
sex ventilerna i referensinstrumentet ska kunna öppnas och stängas från användar-
gränssnittet. De sex ventilerna i referensinstrumentet är ventilen för kvävgas, 
ventilen för renspolning av IR-strålare och detektorn, ventilen för renspolning av 
kammaren, ventilen för våtgassimulator 1, ventilen för våtgassimulator 2 och ventilen 
för referensgasen. Utöver dessa sex ventiler ska det även finnas funktionalitet för att 
kunna öppna och stänga två extra ventiler med namnen ”Extra1” och ”Extra2”. 
Mätningar av typen diagnostik har inga obligatoriska invärden. 
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Grafer 
I samband med samtliga typer av mätningar läses mätvärden kontinuerligt av från 
referensinstrumentet. Det senaste avlästa värdet för respektive parameter som läses 
av från referensinstrumentet, ska visas som text i användargränssnittet. De avlästa 
värdena för samtliga parametrar ska även läggas till i grafer som ska kunna visas i ett 
diagram i användargränssnittet. Grafernas uppbyggnad är olika beroende på typ av 
mätning, detta går att läsa mer om i Appendix D.  
 
Mätvärdena för de sju filtren läses av i enhet volt och ska vid mätningar av typerna 
konditionering, torrgas, normal och special beräknas om till enhet mg etanol per liter 
luft innan de visas som text samt läggs till i grafer. I samband med väntetiden innan 
mätningar av typen normal samt vid mätningar av typen diagnostik, ska mätvärdena 
för de sju filtren inte beräknas om till enhet mg/l. För detaljer om hur mätvärdena för 
de sju filtren ska beräknas om till enhet mg/l innan visning, se avsnitt 1 i Appendix E. 
 
Det ska i användargränssnittet finnas möjlighet att ange vilka filter samt resterande 
parametrar som grafer ska visas för i diagrammet. Diagrammet ska ha en y-skala 
placerad till vänster om sig som avser graferna för de sju filtren och en y-skala 
placerad till höger om sig som avser graferna för resterande parametrar. Den vänstra 
y-skalan ska ha enhet mg/l om värdena för filtren beräknats om till enhet mg/l, 
annars ska den ha enhet volt. Den högra y-skalan ska inte ha någon enhet. Intervallen 
för de två y-skalorna ska i användargränssnittet gå att ange om de ska anges 
automatiskt eller manuellt. När intervallet ska anges manuellt ska användaren ange 
ett minvärde och ett maxvärde för den specifika y-skalan och intervallet för den 
specifika y-skalan ska därefter anpassa sig till dessa värden. Intervallet för 
diagrammets x-axel ska ange totala antalet avläsningar som värden ska visas för. 
 
Under mätningar av typen torrgas ska varje prov resultera i ett beräknat provresultat 
för renspolning av mätkammaren och ett beräknat provresultat för referensgasen. Vid 
mätningar av typen normal ska varje prov resultera i två beräknade provresultat för 
renspolning av mätkammaren, ett beräknat provresultat för våtgassimulator 1 och ett 
beräknat provresultat för våtgassimulator 2. Provresultaten innefattar ett beräknat 
medelvärde för var och en av de parametrar som läses av från referensinstrumentet, 
inkluderat värden för de sju filtren i enhet volt. När alla prov har genomförts i 
mätningar av typerna torrgas och normal ska varje prov i provresultaten för referens-
gasen och våtgassimulatorerna kompletteras med beräknade värden för de sju filtren 
i enhet mg/l och ett medelvärde för de tre första filtren i enhet mg/l. Beräkningarna 
av värdena för filtren till enhet mg/l beskrivs i avsnitt 2 i Appendix E. 
 
Efter mätningar av typen torrgas ska resultatgrafer med enhet mg/l kunna visas för 
de fyra första filtren. De värden som resultatgraferna för mätningar av typen torrgas 
ska bestå av är de beräknade medelvärdena för de fyra första filtren i enhet mg/l från 
provresultaten för referensgasen. Motsvarande resultatgrafer ska kunna visas för 
respektive våtgassimulator efter mätningar av typen normal. 
 
Lagring av mätvärden och provresultat 

I slutet av mätningar av typerna konditionering, torrgas, normal och special ska 
csv-filer skapas för lagring av avlästa mätvärden och beräknade provresultat. I 
tabell 2 visas vilka filer som ska skapas för de fyra olika typerna av mätningar. De 
mätvärden som läses av under väntetiden innan mätningar av typen normal, ska inte 
lagras i csv-fil. 



  25 

 
Tabell 2: Csv-filer per mätningar 

Filer Konditionering Torrgas Normal Special 
Alla avlästa 
mätvärden 

X X X X 

Beräknade 
provresultat för 
renspolning av 
mätkammaren och 
våtgassimulatorerna 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Beräknade 
provresultat för 
referensgasen 

  
X 

  
X* 

Beräknade 
provresultat för 
våtgassimulator 1 

   
X 

 
X# 

Beräknade 
provresultat för 
våtgassimulator 2 

   
X 

 
X¤ 

*: Denna csv-fil ska skapas om kommandot ”RefGasBottle” har angetts i property-filen 

#: Denna csv-fil ska skapas om kommandot ”Sim1” har angetts i property-filen 

¤: Denna csv-fil ska skapas om kommandot ”Sim2” har angetts i property-filen 

 
För mätningar av typen diagnostik ska användaren kunna slå på och av lagring av 
avlästa mätvärden till en csv-fil. Användaren ska även kunna ange hur ofta mät-
värden ska sparas. Det innebär att det ska finnas möjlighet att spara endast vissa av 
de avlästa mätvärdena. Maximalt ska det skapas en csv-fil per mätning av typen 
diagnostik oavsett hur många gånger lagring av mätvärden slås på och av under 
mätningen. Om användaren däremot väljer att inte slå på lagring av avlästa 
mätvärden till csv-fil i samband med en diagnostik-mätning ska ingen csv-fil skapas. 
För en mer detaljerad beskrivning av de olika csv-filer som ska skapas i samband med 
de olika typerna av mätningar, se avsnitt 1 i Appendix F. 
 
Gränsvärden 

Majoriteten av de parametrar som läses av från referensinstrumentet ska ha gräns-
värden, angivna i en property-fil. De parametrar som inte ska ha gränsvärden är de 
tre sista filtren, de tre lufttrycken samt ”Extra1” och ”Extra2”. Med gränsvärden 
menas i detta fall ett minimi- samt maximivärde för ett acceptabelt intervall med 
värden som parametern får anta. För var och en av de parametrar som ska ha 
gränsvärden, ska gränsvärdena även kunna slås på och av från property-filen. 
 
För alla parametrar, förutom de fyra första filtren, som har gränsvärden påslagna ska 
avlästa värden kontrolleras innan visning i användargränssnittet. Ifall ett värde som 
kontrolleras ligger utanför det angivna acceptabla intervallet ska värdet visas med röd 
text i användargränssnittet, annars ska det visas med svart text. 
 
Även de provresultat som beräknas för våtgassimulator 1, våtgassimulator 2 och 
referensgas ska kontrolleras mot gränsvärdena, för de parametrar som har gräns-
värden påslagna. Om något värde, i de beräknade provresultaten, ligger utanför sitt 
acceptabla intervall ska ett felmeddelande visas i en dialogruta och mätningen ska 
avbrytas. 
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Medelvärde, standardavvikelse och differens för mätningar av typen normal 

Efter mätningar av typen normal ska medelvärde och standardavvikelse för 
respektive våtgassimulator samt differensen mellan medelvärdena för 
våtgassimulatorerna beräknas i enhet mg/l och visas i användargränssnittet. 
Beräkningarna av dessa värden beskrivs i avsnitt 3 i Appendix E. Med anledning av 
att en kontroll av en simulatorlösning mot en referenslösning består av två mätningar 
av typen normal, ska de beräknade medelvärdena, standardavvikelserna och 
differensen för var och en av de två senaste mätningarna av typen normal kunna visas 
i användargränssnittet. 
 
Utvärdering av mätningar av typerna torrgas och normal 

Efter mätningar av typerna torrgas och normal ska en Excel-fil öppnas automatiskt. 
Den Excel-fil som ska öppnas efter mätningar av typen torrgas är i framtiden tänkt 
att generera utvärderingsfiler för mätningar av typen torrgas och den Excel-fil som 
ska öppnas efter mätningar av typen normal är i framtiden tänkt att generera 
utvärderingsfiler för mätningar av typen normal. 
 
Konfigurationsfiler 

Det ska finnas två konfigurationsfiler i form av två property-filer, med namnen 
”refinst” och ”refinst-rw”. Filen ”refinst” ska bestå av värden som inte ska ändras eller 
som ska ändras sällan medan filen ”refinst-rw” ska bestå av värden som kan behöva 
ändras mer frekvent. För mer detaljer om vilka värden dessa två property-filer ska 
innehålla se avsnitt 2 i appendix F. Innehållet i filen ”refinst-rw” ska gå att visa och 
uppdatera från användargränssnittet. 
 
Loggning 
Loggning av viktiga händelser ska ske till fil, men loggningsmeddelandena ska även 
kunna visas i användargränssnittet. En ny loggfil ska skapas varje gång mjukvaran 
startas. De viktiga händelser som registreras är bland annat anslutningsförsök till 
Labjacken, konfiguration av Labjacken, eventuella fel som uppstår och information 
om mätningar. Den information som ska registreras för varje mätning är vad det är 
för typ av mätning, invärden till mätningen, ventilöppningar, ventilstängningar och 
information om att csv-filer skapas.  För mätningar av typen diagnostik ska det även 
registreras när mätvärden sparas till en csv-fil. För mer detaljer om de loggningsfiler 
som ska skapas se avsnitt 3 i appendix F. 
 
4.2.2 Design 
Fasen design består av framtagning samt utveckling av användargränssnittets 
utseende. Utvecklingen av användargränssnittets utseende baserar sig på de 
funktionella krav, som tagits fram i fasen kravinsamling, och kan till exempel bestå av 
att nya paneler, textfält, textetiketter, knappar eller kryssrutor läggs till. Dessa nya 
objekt läggs till i användargränssnittet med hjälp av design-läget i utvecklingsmiljön 
NetBeans. 
 
Det grafiska användargränssnitt som designfasen resulterar i innefattar ett fönster 
som är uppdelad i fyra delar, se figur 12. Panel 1 är mjukvarans huvudpanel och är 
den panel som visas när mjukvaran startas. De tre andra panelerna kan anges om de 
ska visas eller inte, med hjälp av kryssrutor i en meny högst upp i 
användargränssnittets fönster. Ifall att panel 3 visas men inte panel 2 så hamnar 
panel 3 direkt under panel 1. Höjden för panel 4 anpassar sig till de paneler som 
visas. 
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Figur 12: Illustration av användargränssnittets fönster 

 
I huvudpanelen, panel 1, skapas funktionalitet för mjukvarans kärna. Mjukvarans 
kärna, har genom analys av de funktionella kraven, identifierats vara mätningarna av 
typerna konditionering, torrgas, normal och special tillsammans med diagrammet för 
att visa grafer för de olika parametrar som läses av från referensinstrumentet. Då de 
sju filtren och de tre lufttrycken prioriteras som de viktigaste parametrarna, av de 
som läses av från referensinstrumentet, väljs även värdena för dessa att visas i 
huvudpanelen. För att kunna ange vilka av filtren och lufttrycken som grafer ska visas 
för i diagrammet, skapas också kryssrutor för detta ändamål i huvudpanelen. 
 
Den klocka som visas vid väntetid, innan mätningar av typen normal, konstrueras 
som en transparent panel som placeras ovanför panelen för diagrammet. I den 
transparenta panelen skapas en etikett med textstorlek 150 punkter för att den 
återstående tiden, innan mätningen startar, tydligt ska kunna ses på långt håll. 
 
I panel 2 skapas funktionalitet för att visa värden för resterande parametrar, som 
läses av från referensinstrumentet, samt kryssrutor för att kunna ange vilka av dessa 
parametrar som grafer ska visas för i diagrammet. Panel 3 är till för mätningar av 
typen diagnostik och består bland annat av knappar för att öppna och stänga de åtta 
ventilerna samt för att starta och stoppa sparning av avlästa värden till csv-fil. Panel 4 
är till för att visa loggningsmeddelanden i användargränssnittet. 
 
För att i användargränssnittet även kunna visa och uppdatera innehållet i 
property-filen ”refinst-rw” skapas ett fristående fönster, i form av en dialogruta, som 
öppnas via en knapp från huvudpanelen. I dialogrutan skapas en textarea för att 
kunna visa innehållet från property-filen samt en knapp för att kunna uppdatera 
innehållet i property-filen. 
 
4.2.3 Implementation 
Fasen implementation består av att koden för de funktionella krav, som togs fram i 
fasen kravinsamling, implementeras. I tidigt skede av implementationsfasen väljs 
arkitekturmönstret Model-View-Controller (MVC). Mjukvaran utvecklas därefter 
utifrån de tre lagren modell, vy och controller. Förutom dessa tre lager skapas även 
ett startup-lager som endast används för att starta mjukvaran. Utöver de fyra lagren 
skapas klasser för loggning och felhantering samt ett Data Transfer Objekt (DTO). I 
figur 13 visas ett klassdiagram för mjukvaran. I klassdiagrammet visas de Java-paket 
som programvaran består av, de klasser som Java-paketen innefattar samt 
associationerna mellan klasserna. Klassernas metoder och variabler visas inte i 
klassdiagrammet. I resterande del av detta avsnitt beskrivs de tre lagren modell, 
controller och vy samt klasserna för loggning, felhantering och DTO. 
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Figur 13: Klassdiagram för mjukvaran 

 

Modell 

I klassen FileHandler.java implementeras metoder vars uppgift är att skapa csv-filer 
samt spara mätvärden och beräknade provresultat till dessa i slutet på mätningar. I 
klassen implementeras även en metod för att spara mätvärden till csv-fil i samband 
med mätningar av typen diagnostik. 
 
I klassen LJComHandler.java implementeras de metoder som sköter 
kommunikationen med den LabJack som är monterad i referensinstrumentet. Dessa 
metoder ansluter till och konfigurerar Labjacken, öppnar och stänger ventiler i 
referensinstrumentet och läser av olika mätvärden från referensinstrumentet. För att 
kunna kommunicera med Labjacken läggs jar-biblioteken jna.jar och ljud.jar till i 
mjukvarans projektmapp. 
 
Controller 

Lagret controller består av klassen Controller.java vars uppgift är att hantera 
kommunikationen mellan vyn och modellen. Metoderna i controllern tar emot anrop 
från metoderna i klasserna i vyn och i sin tur anropar de metoder i klasserna i 
modellen. I vissa fall returnerar metoderna i modellen värden till controllern, i de 
fallen returnerar controllern dessa till den klass i vyn som anropade metoden i 
controllern. 
 
Vy 
Lagret vy innefattar användargränssnittet och funktionaliteten för de olika 
mätningarna. 
 
Användargränssnittet 

Stora delar av användargränssnittet implementeras i klassen View.java. De delar av 
användargränssnittet som inte implementeras i denna klass är den panel vars 
funktion är att visa värden för resterande parametrar som läses av från 
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referensinstrumentet, diagrammet med tillhörande grafer och det fristående fönstret 
vars uppgift är att visa och uppdatera innehållet i property-filen ”refinst-rw”. Panelen 
för att visa värden för resterande parametrar implementeras i klassen 
ValuePanel.java, diagrammet samt tillhörande grafer implementeras i klassen 
PlotPanel.java och det fristående fönstret för att kunna visa och uppdatera innehållet 
i property-filen ”refinst-rw” implementeras i klassen UpdatePropertyFileDialog.java. 
 
Funktionaliteten för diagrammet och graferna skapas med hjälp av det fristående 
Java-biblioteket JFreeChart. För att JFreeChart ska fungera läggs de två jar-
biblioteken jcommon-1.0.23.jar och jfreechart-1.0.19.jar till i mjukvarans projekt-
mapp. 
 
Funktionalitet för de olika mätningarna 
Funktionaliteten för de olika mätningarna implementeras i de tre klasserna 
Reader.java, Screening.java och DiagnosticScreening.java.  
 
Klassen Reader.java sköter kommunikationen med controllern för att läsa av 
mätvärden för alla parametrar i referensinstrumentet. Efter varje hämtning av 
avlästa mätvärden, kontrolleras de avlästa mätvärdena mot angivna gränsvärden för 
de parametrar som har påslagna gränsvärden. Därefter görs anrop till klassen 
View.java för att visa dessa värden i användargränssnittet och anrop till klassen 
PlotPanel.java för att lägga till värdena i grafer. Om avläsningen av värden sker i 
samband med en mätning av typen konditionering, torrgas, normal eller special 
beräknas de avlästa värdena för de sju filtren om från enhet volt till enhet mg/l, innan 
anropen görs till klasserna View.java samt PlotPanel.java. 
 
I klassen Screening.java implementeras funktionaliteten för mätningar av typerna 
konditionering, torrgas, normal och special. Under dessa mätningar sker anrop 
kontinuerligt till klassen Reader.java för att läsa av mätvärden för alla parametrar i 
referensinstrumentet. De avlästa mätvärdena returneras till klassen Screening.java 
och lagras därefter i en matris. Utifrån denna matris beräknas provresultat allt-
eftersom under mätningen och lagras i olika matriser, beroende vilken typ av 
provresultat. I samband med att provresultat beräknas för våtgassimulator 1, våtgas-
simulator 2 eller referensgasen kontrolleras även de beräknade provresultaten mot 
angivna gränsvärden för de parametrar som har påslagna gränsvärden. Om ett värde 
som kontrolleras ligger utanför sitt acceptabla intervall, avbyts mätningen och en 
dialogruta visas med ett felmeddelande för användaren. I slutet av mätningar görs 
anrop till controllern för att spara alla avlästa mätvärden samt eventuella prov-
resultat i csv-filer. I klassen Screening.java implementeras även beräkningarna av 
medelvärden, standardavvikelser och differens för mätningar av typen normal, 
klockan för nedräkning av väntetid innan mätningar av typen normal och 
funktionalitet för öppning av Excel-fil i slutet på mätningar av typerna torrgas och 
normal. 
 
I klassen DiagnosticScreening.java implementeras funktionaliteten för mätningar av 
typen diagnostik. Läsning av mätvärden från referensinstrumentet sker på samma 
sätt som i klassen Screening.java, d.v.s. genom att klassen Reader.java anropas. I 
klassen implementeras även metoder som gör anrop till controllern för att spara 
värden till csv-fil samt för att öppna och stänga ventiler i referensinstrumentet. 
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Loggning 

Loggning av viktiga händelser implementeras i klassen Logger.java. Varje viktig 
händelse sparas som en ny rad i en textfil. Det går även att ange i klassen om 
loggningsmeddelanden ska visas i användargränssnittet eller inte. Om loggnings-
meddelanden ska visas i användargränssnittet visas loggningsmeddelandet på en ny 
rad i textarean i log-panelen. 
 
Felhantering 

Tre klasser skapas för olika typer av fel som uppstår i samband med exekvering av 
mjukvaran. De tre klasserna är:  FileException.java, ValueMissingException.java och 
LabJackException.java. Objekt av typen FileException skapas när kommunikationsfel 
uppstår i samband med läsning från property-filer samt när fel sker vid skapande av 
csv-filer och sparning av värden till csv-filer. Objekt av typen ValueMissingException 
skapas när ett värde som förväntas finnas i en property-fil, saknas vid läsning av 
property-filen. Objekt av typen LabJackException skapas när fel uppstår i kommun-
ikationen med LabJack, t.ex. vid öppning och stängning av ventiler eller vid läsning 
av mätvärden. Dessa tre typer av objekt kastas från den metod där det tillhörande 
felet uppstår och fångas därefter i lagret vy. I lagret vy skapas en dialogruta med 
objektets tillhörande felmeddelande och denna dialogruta visas i användar-
gränssnittet. 
 
Data Transfer Objekt 

Den DTO som programvaran består av implementeras i klassen ScreeningDTO.java. 
Objekt av klassen ScreeningDTO.java skapas i klassen View.java när en mätning av 
typen konditionering, torrgas, normal eller special ska startas. Objektets funktion är 
att agera databehållare av vad det är för typ av mätning som ska startas samt 
invärdena till mätningen. Detta objekt, av typen ScreeningDTO.java, skickas därefter 
med till klassen Screening.java när mätningen startas. 
 
Testning i samband med utvecklingen 

I samband med att koden utvecklas sker kontinuerligt tester av mjukvaran för att se 
att koden fungerar som önskat. Dessa tester sker mot en fristående LabJack som 
genererar slumpvärden. Med anledning av att den LabJack som dessa tester görs mot 
genererar slumpvärden, uppstår osäkerhet för viss funktionalitet om den fungerar 
eller inte. Denna osäkerhet visar sig tydligast vid utvecklandet av graferna, då de 
genererade slumpvärdena leder till att de grafer som visas i användargränssnittet inte 
ser korrekta ut. 
 
4.2.4 Testning 
Vid testfasen kopplas datorn, som mjukvaran utvecklats på, ihop med den LabJack 
som är monterad i referensinstrumentet. Det gör att mjukvaran kan testas direkt i 
den miljö där den ska verka och att korrekta värden därmed kan läsas in i samband 
med testningen av mjukvaran. Därefter sker tester av den utvecklade funktionaliteten 
succesivt till att all utvecklad funktionalitet är testad. I resterande del av detta avsnitt 
beskrivs stora delar av den testning som sker av mjukvaran. 
 
Testen inleds med att kontrollera funktionaliteten för mätningar av typen 
konditionering. Vid starten av mätningen kontrolleras det att ett värde måste vara 
angivet för antalet prov som mätningen ska bestå av och att detta värde måste vara 
korrekt för att mätningen ska påbörjas. Under mätningen kontrolleras det att 
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mätningen är korrekt konstruerad och att de grafer som visas är korrekt uppbyggda. 
Mätningen visar på att mätningar av typen konditionering är korrekt konstruerade 
men att det behövs göras en del korrigeringar i implementationen för graferna. Dessa 
korrigeringar utförs direkt under testfasen och därefter genomförs en ny mätning av 
typen konditionering för att kontrollera om graferna nu är korrekt implementerade, 
vilket de visar sig vara. Efter mätningen kontrolleras det att den csv-fil med alla 
avlästa mätvärden har skapats och att innehållet ser korrekt ut. Csv-filen har skapats 
och innehållet ser korrekt ut, därmed kan funktionaliteten för mätningar av typen 
konditionering konstateras fungera som önskat. 
 
Nästa steg i testningen är att kontrollera funktionaliteten för mätningar av typen 
torrgas. Vid starten av mätningen kontrolleras det att obligatoriska invärden måste 
vara korrekt angivna för att mätningen ska påbörjas. Under mätningen kontrolleras 
att mätningen är korrekt konstruerad och att de grafer som visas är korrekta. Efter 
mätningen kontrolleras att korrekta csv-filer har skapats samt att innehållet i dem är 
korrekt, att resultatgraferna fungerar som önskat och att Excel-dokumentet för att 
utvärdera mätningen öppnas. Testerna av funktionaliteten för mätningar av typen 
torrgas visar att allt fungerar som önskat. 
 
Efter det lyckade testet av funktionaliteten för mätningar av typen torrgas är det dags 
att kontrollera funktionaliteten för mätningar av typen normal. Vid starten av 
mätningen kontrolleras att obligatoriska invärden måste vara korrekt angivna för att 
mätningen ska påbörjas. För att testa att väntetiden, innan mätningen startar, 
fungerar korrekt anges värdet för den tid som våtgassimulatorerna ska stabiliseras till 
fem minuter. Under dessa fem minuter kontrolleras att de grafer som visas är 
korrekta och att klockan för nedräkning av återstående tid fungerar som önskat. När 
klockan tickat ner till noll startas mätningen automatiskt, vilket visar på att 
väntetiden fungerar som planerat. Under mätningen kontrolleras det att mätningen 
är korrekt konstruerad och att de grafer som visas är korrekta. Mätningen visar på att 
mätningar av typen normal är korrekt konstruerade och att de grafer som visas under 
mätningen är korrekta. Efter mätningen kontrolleras att korrekta csv-filer har 
skapats samt att innehållet i dessa är korrekt, att resultatgraferna fungerar som 
önskat, att Excel-dokumentet för att utvärdera mätningen öppnas och att medel-
värde, standardavvikelse och differens har beräknats för mätningen. Dessa kontroller 
visar på att funktionaliteten för mätningar av typen normal fungerar som önskat. 
 
Nästa steg i testningen är att kontrollera funktionaliteten för mätningar av typen 
special. Instruktionerna som varje prov för mätningen ska bestå av anges i 
property-filen innan mätningen startas och vid starten av mätningen kontrolleras att 
dessa måste vara korrekt angivna för att mätningen ska påbörjas. Vid starten av 
mätningen kontrolleras också att de obligatoriska invärdena, som beror på vilka 
instruktioner som angivits i property-filen, måste vara korrekt angivna för att 
mätningen ska påbörjas. Under mätningen kontrolleras att mätningen följer de 
instruktioner som angivits i property-filen och att de grafer som visas är korrekta. 
Efter mätningen kontrolleras att korrekta csv-filer har skapats och att innehållet i 
dessa är korrekt. Kontrollerna visar att all funktionalitet för mätningar av typen 
special fungerar som önskat. 
 
När funktionaliteten för mätningar av typerna konditionering, torrgas, normal och 
special har konstaterats fungera som önskat, kontrolleras funktionaliteten för 
mätningar av typen diagnostik. Det som kontrolleras under mätningen är att de 
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grafer som visas är korrekta, att olika ventiler kan öppnas och stängas manuellt och 
att lagring av mätvärden fungerar som tänkt. Därefter avbyts mätningen och det 
kontrolleras att endast en csv-fil har skapats samt att innehållet är korrekt. Efter 
dessa kontroller utförs ytterligare en mätning av typen diagnostik, utan att spara 
mätvärden till csv-fil. Denna mätning utförs för att kontrollera att det inte skapas en 
csv-fil om lagring av mätvärden inte slås på i samband med mätningen. Testerna 
visar att all funktionalitet för mätningar av typen diagnostik fungerar som önskat. 
 
Efter testerna av de ovan angivna typerna av mätningar testas det att gränsvärdena 
fungerar som planerat. Detta inleds med att gränsvärdena slås på för en av filtren 
samt för ”Tir” som är en av de resterande parametrarna. De acceptabla intervallen för 
dessa parametrar anges därefter så att det värde som referensinstrumentet returnerar 
ligger utanför intervallet. Därefter startas en mätning av typen normal. Under 
mätningen visas värdena för parametern ”Tir” med röd text och värdena för det filter 
som kontrolleras med svart text. När provresultatet för våtgassimulator 1 beräknas 
för första gången så avbryts mätningen och ett felmeddelande, med information om 
att värdet för filtret som kontrolleras ligger utanför gränserna, visas i en dialog-ruta. 
Det innebär att kontrollerna av gränsvärden fungerar som tänkt. 
 
Efter testerna av gränsvärdena kontrolleras att dialogrutan för att uppdatera värdena 
i property-filen ”refinst-rw” fungerar som planerat. Det görs genom att klicka på 
knappen, i användargränssnittet, som visar dialogrutan. Därefter ändras ett värde i 
textarean följt av att värdena sparas genom att klicka på knappen, i dialogrutan, vars 
funktion är att uppdatera värdena i property-filen ”refinst-rw”. Därefter öppnas filen 
”refinst-rw” för att kontrollera att ändringen har gjorts även i filen. Det visar sig att 
ändringen har gjorts, vilket innebär att funktionaliteten för att visa och uppdatera 
innehållet i property-filen ”refinst-rw” från användargränssnittet fungerar som 
önskat. 
 
Avslutningsvis i testfasen kontrolleras att loggningen fungerar som önskat med att 
loggningsmedelanden visas i användargränssnittet och att loggningsfiler har skapats. 
Dessa kontroller visar på att loggningen fungerar som planerat, vilket innebär att alla 
tester av mjukvarans funktionalitet nu är genomförda. 
 
4.2.5 Utvärdering och delleverans 
I fasen utvärdering kontrolleras det att de funktionella krav, som sattes upp i fasen 
kravinsamling, har blivit uppfyllda. I tabell 3 visas resultatet av utvärderingen med en 
kort beskrivning av kraven samt hur mjukvaran uppfyller dessa. 
 

Tabell 3: Sammanställning av kraven och hur de uppfylls 
Krav Uppfyllnad 
Olika typer av 
mätningar 

Användaren har möjlighet att starta mätningar av typerna 
konditionering, torrgas, normal, special och diagnostik från 
användargränssnittet. De obligatoriska invärdena för respektive typ av 
mätning kan och måste anges i användargränssnittet innan en mätning 
påbörjas. 

Grafer Grafer kan under mätningar visas för alla parametrar som läses av från 
referensinstrumentet. Användaren kan i användargränssnittet ange 
vilka grafer som den vill se samt intervallen för y-skalorna. Efter 
mätningar av typerna torrgas och normal kan användaren även välja att 
se resultatgrafer för de fyra första filtren. 

Lagring av mätvärden 
och provresultat 

Csv-filer skapas för lagring av avlästa mätvärden och beräknade 
provresultat efter lyckade mätningar av typerna konditionering, 
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torrgas, normal och special. Avlästa mätvärden kan även lagras i csv-fil 
för mätningar av typen diagnostik. 

Gränsvärden Majoriteten av de parametrar som läses av från referensinstrumentet 
har gränsvärden som kan slås på och av. Värden för de parametrar som 
har påslagna gränsvärden kontrolleras i samband med avläsning av 
värden från referensinstrumentet samt vid beräkning av provresultat 
för våtgassimulator 1, våtgassimulator 2 och referensgas. 

Medelvärde, 
standardavvikelse och 
differens för mätningar 
av typen normal 

Medelvärde, standardavvikelse och differens beräknas för varje 
mätning av typen normal. Dessa beräknade värden visas i 
användargränssnittet. 

Utvärdering av 
mätningar av typerna 
torrgas och normal 

Efter mätningar av typerna torrgas och normal öppnas automatiskt en 
Excel-fil för utvärdering av mätningen. 

Konfigurationsfiler Mjukvaran består av de två property-filerna ”refinst” och ”refinst-rw”. 
Användaren kan från användargränssnittet se och uppdatera innehållet 
i property-filen ”refinst-rw”. 

Loggning Loggning av viktiga händelser sker alltid till fil. Dessutom kan 
loggningsmeddelanden även visas i användargränssnittet. 

 
Vid delleverans av mjukvaran skapas en mapp, på den dator som mjukvaran 
utvecklats, bestående av en körbar jar-fil med tillhörande konfigurationsfiler, 
nödvändiga importerade jar-bibliotek och de två Excel-filer som automatiskt ska 
öppnas efter mätningar av typerna torrgas och normal. Mappen flyttas därpå över 
med USB till den stationära dator som NFC har för referensinstrumentet. Därefter 
kopplas referensinstrumentet ihop med den stationära datorn för att kunna testköra 
mjukvaran även på den datorn. Vid den delleverans som sker i iteration fyra är den 
version av mjukvaran, som flyttas över till den stationära datorn för referens-
instrumentet, den slutliga versionen i samband med det här arbetet. 
 
4.2.6 Driftsättning 
Fasen driftsättning sker i samband med delleveransen av mjukvaran i iteration fyra. 
 
4.2.7 Förvaltning 
Innan fasen förvaltning påbörjas utser uppdragsgivaren Rikard Gunzenheimer en 
utvecklare på polisens IT-avdelning i Linköping som huvudansvarig för förvaltningen 
av mjukvaran. Fasen förvaltning inleds därefter med ett möte med den utsedda 
utvecklaren. Under mötet sker överlämning och genomgång av koden för mjukvaran. 
Därefter har den utsedda utvecklaren ansvar för att hålla systemet fungerande och 
uppdaterat i form av eventuella nya versioner. 
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5 Mjukvaran 
Utvecklingsprocessen har resulterat i en mjukvara till det nya referensinstrument, 
som gruppen för alkoholutandning på NFC har för mätning av etanolhalt i våt- och 
torrgas. I det här kapitlet presenteras först mjukvarans användargränssnitt, 
funktionalitet och tillhörande filer. Därefter ges en utvärdering av mjukvaran. 
Slutligen presenteras även framtida utveckling av den resulterande mjukvaran, för att 
ytterligare effektivisera verksamhetsprocesserna i gruppen för alkoholutandning på 
NFC. 
 

5.1 Funktionalitet 
I det här avsnittet beskrivs den resulterade mjukvarans användargränssnitt, 
funktionalitet och tillhörande filer. 
 
5.1.1 Grafiskt användargränssnitt 
Mjukvaran har ett grafiskt användargränssnitt där huvudpanelen, se figur 14, visas 
när mjukvaran startas. 
 

 
Figur 14: Användargränssnittets huvudpanel 

 
Huvudpanelen består av knappar för att starta och avbryta mätningar av typerna 
konditionering, torrgas, normal och special samt textfält och en vallista för att ange 
invärden för dessa mätningar. Huvudpanelen består även bland annat av diagrammet 
för att visa grafer för de olika parametrar som läses av från referensinstrumentet, 
etiketter för att visa senast avlästa värden för de sju filtren samt de tre lufttrycken, 
kryssrutor för att ange vilka av de sju filtren samt de tre lufttrycken som grafer ska 
visas för och etiketter för att visa beräknade medelvärden, standardavvikelser och 
differens för de två senaste mätningarna av typen normal. 
 
Ovanför huvudpanelen finns en meny med fliken ”Show”. Fliken ”Show” består av tre 
kryssrutor, vars funktion är att visa respektive dölja användargränssnittets tre 
ytterligare paneler. De tre ytterligare panelerna är panelen som visar senast avlästa 
värdet för var och en av de resterande parametrar som läses av från 
referensinstrumentet, panelen för mätningar av typen diagnostik och panelen för att 
visa loggningsmeddelanden. I figur 15 har de tre kryssrutorna under fliken ”Show” 
kryssats i för att visa hela användargränssnittet. 
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Figur 15: Hela användargränssnittet 

 
5.1.2 Grafer 
I samtliga typer av mätningar läses mätvärden kontinuerligt av, från 
referensinstrumentet, för de sju filtren och resterande parametrar. Det senaste 
avlästa värdet för de sju filtren och resterande parametrar visas som text i 
användargränssnittet samt läggs till i grafer som kan visas i diagrammet i 
användargränssnittet. I de fall när avläsningen av mätvärden sker i samband med en 
mätning av typen konditionering, torrgas, normal eller special beräknas de avlästa 
mätvärdena för de sju filtren om från enhet volt till enhet mg etanol per liter luft, 
innan de visas som text i användargränssnittet samt läggs till i grafer. I figur 16, 17 
och 18 visas grafer för de fyra första filtrerna vid olika typer av mätningar och i figur 
19 visas grafer för de fyra första filtrerna vid väntetid innan en mätning av typen 
normal. Grafernas uppbyggnad är olika beroende på typ av mätning, detta går att läsa 
mer om i Appendix D. 
 

                        
Figur 16: Grafer vid mätning av typ konditionering       Figur 17: Grafer vid mätning av typ normal 
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Figur 18: Grafer vid mätning av typ diagnostik            Figur 19: Grafer vid väntetid innan mätning 

av typ normal 

 
Som det går att se i figurerna ovan består diagrammet av en y-skala placerad till 
vänster om sig och en y-skala placerad till höger om sig. Den vänstra y-skalan avser 
graferna för de sju filtren och den högra y-skalan avser graferna för resterande 
parametrar som läses av från referensinstrumentet. Intervallen för de två y-skalorna 
anges automatiskt eller manuellt, detta sker i användargränssnittet, se figur 20. 
Enheten för den vänstra y-skalan varierar mellan volt och mg/l, beroende på om 
mätvärdena för de sju filtren beräknats om eller inte. Intervallet för diagrammets 
x-axel anger totala antalet avläsningar som värden ska visas för. 
 

 
Figur 20: Panel för att ange intervall för y-skalorna 

 
Vilka filter och resterande parametrar som grafer ska visas för i diagrammet, anges 
genom att i användargränssnittet kryssa i kryssrutorna för dessa. I figur 21 visas ett 
exempel där kryssrutorna för två filtren och tre av de resterande parametrarna är 
ikryssade. 
 

 
Figur 21: Delar av användargränssnittet i samband med mätning av typ normal 
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Efter mätningar av typerna torrgas och normal kan användaren även välja att visa 
resultatgrafer. Dessa grafer visas genom att användaren klickar på knappen med 
texten ”Show Result” i panelen för visning av beräknade medelvärden, standard-
avvikelser och differens för de två senaste mätningarna av typen normal. Denna 
knapp blir endast tillgänglig direkt efter lyckade mätningar av typerna torrgas och 
normal. De värden som resultatgraferna för mätningar av typen torrgas består av, är 
de beräknade medelvärdena för de fyra första filtren i enhet mg/l från provresultaten 
för referensgasen, se figur 22. Motsvarande resultatgrafer visas för respektive 
våtgassimulator efter mätningar av typen normal, se figur 23. 
 

                                
Figur 22: Resultatgrafer för mätning av typ torrgas      Figur 23: Resultatgrafer för mätning av typ 

normal 

 
5.1.3 Lagring av mätvärden och provresultat 
Vid lyckade mätningar av typerna konditionering, torrgas, normal och special skapas 
csv-filer för lagring av alla avlästa mätvärden och beräknade provresultat. De 
mätvärden som läses av under väntetiden, innan mätningar av typen normal, lagras 
inte i csv-fil. Vilka filer som skapas för de fyra olika typerna av mätningar visas i 
tabell 2 i avsnitt 4.2.1.3. 
 
Vid mätningar av typen diagnostik kan lagring av avlästa mätvärden till csv-fil slås på 
och av i panelen för mätningar av typen diagnostik, se figur 24 och 25. Användaren 
kan även ange hur ofta mätvärden ska sparas. Det innebär att det finns möjlighet att 
spara endast vissa av de avlästa mätvärdena, men det går även att spara alla avlästa 
mätvärden genom att ange tiden mellan sparningar till noll. Maximalt skapas det en 
csv-fil per mätning av typen diagnostik oavsett hur många gånger lagring av 
mätvärden slås på och av under mätningen. Om användaren däremot väljer att inte 
slå på lagring av avlästa mätvärden till csv-fil i samband med en diagnostik-mätning 
skapas ingen csv-fil för mätningen. 
 

         
           Figur 24: Lagring av mätvärden ej påslaget     Figur 25: Lagring av mätvärden påslaget 

 
Default-sökvägen för där alla csv-filer, oavsett typ av mätning, skapas är mappen 
”data” i mjukvarans projektmapp. I mappen ”data” delas csv-filerna in i 
årtalsmappar, exempel visas i figur 26. Default-sökvägen, för var csv-filerna ska 
sparas, är angiven i property-filen ”refinst-rw”. 
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Figur 26: Lagring av csv-filer skapade under år 2017 

 
Se avsnitt 1 i Appendix F för en mer detaljerad beskrivning av de olika csv-filer som 
skapas i samband med mätningar. 
 
5.1.4 Gränsvärden 
Majoriteten av de parametrar som läses av från referensinstrumentet har gräns-
värden. De parametrar som inte har gränsvärden är de tre sista filtren, de tre luft-
trycken samt ”Extra1” och ”Extra2”. Gränsvärdena anges i property-filen ”refinst-rw” 
och består för var och en av parametrarna av ett min- och ett maxvärde samt ett 
nyckelvärdepar för att ange om gränsvärden ska kontrolleras eller inte för 
parametern, ett exempel visas i figur 27. 
 

 
Figur 27: Gränsvärden angivna i property-fil 

 
För alla parametrar, förutom de fyra första filtren, som har gränsvärden påslagna 
kontrolleras avlästa värden innan visning i användargränssnittet. Ifall ett värde som 
kontrolleras är utanför sitt angivna acceptabla intervall, visas värdet med röd text i 
användargränssnittet, se figur 28. 
  

 
Figur 28: Kontroll av gränsvärden indikerar på att det senast avlästa värdet för parametern "Tir" 

är utanför sitt angivna acceptabla intervall 

 
Även de provresultat som beräknas för våtgassimulator 1, våtgassimulator 2 och 
referensgas kontrolleras mot gränsvärdena, för de parametrar som har gränsvärden 
påslagna. Om något värde, i de beräknade provresultaten, är utanför sitt acceptabla 
intervall visas ett felmeddelande i en dialogruta och mätningen avbryts, se figur 29. 
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Figur 29: Användargränssnittet med ett felmeddelande om att det beräknade provresultatet för 

filtret 3,37 μm är utanför sitt acceptabla intervall 

 
5.1.5 Medelvärde, standardavvikelse och differens för mätningar av typen 

normal 
Efter mätningar av typen normal beräknas medelvärde och standardavvikelse för 
respektive våtgassimulator samt differensen mellan medelvärdena för 
våtgassimulatorerna. Värdena beräknas i enhet mg/l och visas i användargränssnittet 
för de två senaste mätningarna av typen normal, se figur 30. De värden som visas i 
användargränssnittet nollställs varje gång mjukvaran startas. 
 

       
Figur 30: Visning av beräknade värden efter 0, 1 och 2 mätningar av typen normal 

 
5.1.6 Utvärdering av mätningar av typerna torrgas och normal 
Efter mätningar av typerna torrgas och normal öppnas automatiskt en Excel-fil. Den 
Excel-fil som öppnas efter mätningar av typen torrgas är i framtiden tänkt att 
generera utvärderingsfiler för mätningar av typen torrgas och den Excel-fil som 
öppnas efter mätningar av typen normal är i framtiden tänkt att generera 
utvärderingsfiler för mätningar av typen normal. Sökvägarna för dessa två Excel-filer 
anges i property-filen ”refinst-rw” och är som default angivna till mappen 
”ExcelTemplates” i mjukvarans projektmapp, se figur 31. 
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Figur 31: Mappen ExcelTemplates 

 
5.1.7 Konfigurationsfiler 
Mjukvaran består av de två property-filerna ”refinst” och ”refinst-rw”, vilka är 
placerade i mappen ”config” i mjukvarans projektmapp. Filen ”refinst” består av 
värden som inte ska ändras eller som ska ändras sällan, medan filen ”refinst-rw” 
består av värden som kan behöva ändras mer frekvent. Se avsnitt 2 i appendix F för 
mer information om vilka värden dessa två property-filer innehåller. 
 
Innehållet i filen ”refinst-rw” går att visa och uppdatera i en dialogruta i 
användargränssnittet, se figur 32. Dialogrutan, för att visa samt uppdatera innehållet 
i filen ”refinst-rw”, öppnas genom att klicka på knappen med texten ”Show 
Propertie-file” i användargränssnittets huvudpanel. 
 

 
Figur 32: Användargränssnittet med dialogrutan för visning samt uppdatering av innehållet i filen 

”refinst-rw” 

 
5.1.8 Loggning 
Varje gång mjukvaran startas, skapas en ny loggfil. Sökvägen för var loggfilen ska 
skapas anges i property-filen ”refinst-rw” och är som default angivet till mappen ”log” 
i mjukvarans projektmapp, se figur 33. 
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Figur 33: Mappen log 

 
I den senast skapade loggfilen registreras de viktiga händelser som sker under 
exekveringen. Det som registreras i loggfilen är bland annat anslutningsförsök till 
Labjacken, konfiguration av Labjacken, eventuella fel som uppstår och information 
om mätningar. De meddelanden, med information om viktiga händelser, som skrivs 
till loggfilen kan även visas i användargränssnittet, se figur 34. 
 

 
Figur 34: Visning av loggningsmeddelanden i användargränssnittet 

 

5.2 Utvärdering 
I samband med utvecklingen har mjukvaran succesivt utvärderats av kontaktperson 
tillika kravställare Andreas Andersson [5] på NFC. Utvärderingen av mjukvaran har 
fokuserat på att granska att utvecklad funktionalitet uppfyller de framtagna 
funktionella kraven. Sammanställningen av utvärderingen visas i tabell 3 i avsnitt 
4.2.5. Då sammanställningen av utvärderingen visar på att alla funktionella krav, som 
tagits fram under utvecklingen av mjukvaran, till det nya referensinstrumentet, är 
uppfyllda kan mjukvaran konstateras hantera mätning av etanolhalt i våt- och 
torrgas. 
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Den framtagna mjukvaran bidrar till att verksamhetsprocesser, hos gruppen för 
alkoholutandning på NFC, effektiviseras. Ett exempel på hur verksamhetsprocesser 
effektiviseras är att tiden för kontroll av en simulatorlösning förkortas avsevärt, från 
cirka åtta till cirka tre timmar. Mjukvaran leder även till en modernisering av 
verksamheten, då det nya referensinstrumentet kan ersätta det nuvarande. 
 

5.3 Fortsatt utveckling 
Framtida utveckling av mjukvaran är framförallt att implementera VBA-makron i de 
två Excel-filer som automatiskt öppnas efter mätningar av typerna torrgas och 
normal, se avsnitt 5.6. Dessa VBA-makron ska via hämtning av data, från de csv-filer 
som skapas i samband med respektive typ av mätning, generera samt visa en 
utvärderingsfil för mätningen. 
  
Utöver att implementera VBA-makron i de två Excel-filerna bör mjukvaran 
vidareutvecklas med funktionalitet för att beräkna nya etanol- och vattenkonstanter, 
vilka används vid beräkning av värden för filtrerna från enhet volt till mg etanol per 
liter luft. I nuläget beräknas nya etanol- och vattenkonstanter manuellt och lagras i 
konfigurationsfilen ”refinst”. Genom att skapa funktionalitet i mjukvaran för denna 
process kan verksamhetsprocesserna effektiviseras ytterligare.  
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6 Slutsatser och fortsatt arbete 
I uppsatsen presenteras utvecklingen av mjukvaran till det nya referensinstrumentet 
för mätning av etanolhalt i våt- och torrgas. Utvecklingen av mjukvaran består av de 
tre faserna litteraturstudie, förstudie och vidareutveckling. Det material som samlats 
in under litteraturstudien presenteras i det andra kapitlet och ligger som teoretisk 
grund för arbetet. Parallellt med litteraturstudien sker förstudien, vilken innefattar 
framtagning av översiktliga krav för mjukvaran, observation av ett av VBA-makrona 
och utveckling av en första version av mjukvaran. Efter förstudien sker 
vidareutveckling av mjukvaran utifrån en iterativ systemutvecklingsmodell, 
presenterad i avsnitt 3.6.3. Faserna förstudie och vidareutveckling av mjukvaran 
beskrivs i det fjärde kapitlet. I och med att hela utvecklingen av mjukvaran noggrant 
har presenterats, anses uppsatsen uppfylla sitt syfte. Med anledning av att studien 
har resulterat i en välutvecklad central mjukvara till det nya referensinstrumentet, 
uppnås även arbetets mål. 
 
Utvecklingen av mjukvaran, vilken beskrivs i det fjärde kapitlet, samt den resulterade 
mjukvaran, som beskrivs i det femte kapitlet, besvarar studiens frågeställning om hur 
en mjukvara, till det nya referensinstrumentet, kan utformas för att hantera mätning 
av etanolhalt i våt- och torrgas. 
 

6.1 Diskussion 
Den samling av Excel-filer, vardera bestående av ett VBA-makro, som existerade när 
denna studie påbörjades, hade endast använts vid test av det nya 
referensinstrumentet i samband med utvecklingen av hårdvaran. Funktionaliteten 
som dessa Excel-filer bestod av var begränsad i och med att varje Excel-fil maximalt 
kunde utföra en typ av mätning. Excel-filerna kunde var och en dessutom endast 
lagra mätvärden för en mätning i taget. Det ledde till att mätvärden för tidigare 
genomförda mätningar gick förlorade för just den Excel-fil som en ny mätning 
startades med. 
 
Med den nya mjukvaran kan alla önskade typer av mätningar utföras via ett och 
samma grafiska användargränssnitt. Den nya mjukvaran skapar csv-filer för att spara 
undan mätvärden och beräknade värden, vilket leder till att inga värden för tidigare 
mätningar går förlorade när en ny mätning genomförs. Den nya mjukvaran innefattar 
dessutom loggning av viktiga händelser, vilket tidigare saknades och därmed var en 
brist i Excel-filerna. Utöver detta består den nya mjukvaran även av annan 
funktionalitet som Excel-filerna saknar, exempelvis kan grafer för alla parametrar 
som läses av från referensinstrumentet visas under mätning samt gränsvärden 
kontrolleras för majoriteten av dessa parametrar. Den nya mjukvaran innefattar 
också två konfigurationsfiler som underlättar användningen av mjukvaran i och med 
att viktiga värden kan ändras direkt i dessa filer, istället för att användaren behöver 
justera värdena i koden. 
 
I resterande del av detta avsnitt diskuteras först val av metod för denna studie. 
Därefter diskuteras kvalitetssäkring av studien utifrån de fem huvudområdena 
validitet, konfirmabilitet, pålitlighet, överförbarhet och etik. 
 
6.1.1 Metod 
De teoretiska kunskaper som fasen litteraturstudie gav, skapade en tydlig förståelse 
för det berörda området alkoholutandning med fokus på användningsområdet för 
referensinstrumentet. Utöver att dessa kunskaper ligger som teoretisk grund för 
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denna uppsats, skapade även dessa kunskaper kombinerat med de framtagna 
översiktliga kraven och det VBA-makro, som observerades i förstudien, en bra grund 
vid utvecklingen av mjukvaran. 
 
Vid vidareutvecklingen av mjukvaran föll det naturligt att följa en iterativ system-
utvecklingsmodell, med anledning av att nya krav togs fram under hela arbetets 
genomförande. Den iterativa systemutvecklingsmodell som använts i denna studie 
med iterationer bestående av faserna kravinsamling, design, implementation, test och 
slutligen utvärdering samt delleverans har fungerat bra. Den har lett till att 
slutanvändaren återkommande har kunnat se mjukvarans framsteg och ge 
återkoppling på att de funktionella kraven, som tagits fram under fasen 
kravinsamling, har blivit uppfyllda. 
 
De semistrukturerade intervjuerna, med ett antal specificerade frågor som 
utgångspunkt, har fungerat väl för att samla in önskemål om vilken funktionalitet 
som mjukvaran, till det nya referensinstrumentet, ska bestå av för att hantera 
mätning av etanolhalt i våt- och torrgas. Intervjuerna har fungerat väl då de har lett 
till utförliga svar på de specificerade frågorna, vilket var önskvärt för att kunna skapa 
tydliga funktionella krav för mjukvaran. 
 
Även den tematiska analys som genomförts av det insamlade materialet, har fungerat 
väl. Den tematiska analysen har lett till att studiens frågeställning har besvarats 
genom kategorier i form av ord och begrepp som t.ex. grafiskt användargränssnitt, 
grafer, gränsvärden, konfigurationsfiler och loggning. 
 
6.1.2 Kvalitetssäkring av studien 
I det här avsnittet diskuteras de fem huvudområdena för kvalitetssäkring av 
kvalitativa studier med en induktiv forskningsansats. De fem huvudområdena är 
validitet, konfirmabilitet, pålitlighet, överförbarhet och etik. 
 
Validitet, konfirmabilitet och pålitlighet 

För att kunna säkerställa god kvalitet i studien krävs det att det material som samlats 
in vid litteraturstudien samt erhållits via intervjuer är korrekt, att studien har 
genomförts i god tro utan att personliga åsikter har påverkat resultatet och att de 
slutsatser som studien resulterat i kan anses vara pålitliga. 
 
Det material som samlats in vid litteraturstudien, för att skapa en bra förståelse för 
det berörda området alkoholutandning med fokus på användningsområdet för 
referensinstrumentet, anses ha hög validitet med anledning av att materialet har 
hämtats från primära källor, främst NFC och polisen. Även det material som erhållits 
via de semistrukturerade intervjuerna, om vilken funktionalitet som mjukvaran, till 
det nya referensinstrumentet, behöver ha för att hantera mätning av etanolhalt i våt- 
och torrgas, anses ha hög validitet. Det materialet, i form av krav på mjukvaran, anses 
ha hög validitet med anledning av att kravställaren, Andreas Andersson [5] hos NFC, 
som intervjuerna har genomförts med, även är en av de slutanvändare som kommer 
att använda den framtagna mjukvaran. 
 
Fler tänkta slutanvändare hade kunnat intervjuas under arbetets gång för att samla in 
krav för mjukvaran. Detta valdes att inte göras med anledning av att Andreas 
Andersson [5] har stor kunskap inom området alkoholutandning, är den person i 
gruppen för alkoholutandning på NFC som är bäst insatt i det nya 
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referensinstrumentet samt har mycket erfarenhet av mjukvaran för det nuvarande 
referensinstrumentet och det Java-system som testriggen använder sig av vid årlig 
kontroll av bevisinstrument. Andreas Andersson [5] anses ha deltagit i studien i god 
tro utan att personliga åsikter, mer än erfarenheter från tidigare system, har haft 
påverkan på resultatet. 
 
Studien anses ha genomförts objektivt med anledning av att jag sedan tidigare inte 
hade någon kunskap om det referensinstrument som mjukvaran utvecklas till samt 
minimal kunskap om området alkoholutandning. För att underlätta arbetsgången 
hade jag en god kunskap i Java-programmering när examensarbetet påbörjades, det 
ansågs även vara absolut nödvändigt för att kunna utföra studien med ett lyckat 
resultat. 
 
De slutsatser som studien resulterat i, för vilken funktionalitet som mjukvaran, till 
det nya referensinstrumentet, bör ha för att hantera mätning av etanolhalt i våt- och 
torrgas, anses vara pålitliga. Slutsatserna anses vara pålitliga med anledning av att 
kravställaren för mjukvaran är den person, i gruppen för alkoholutandning på NFC, 
som är bäst insatt i det nya referensinstrumentet och för att kravställaren är en av de 
slutanvändare som kommer att använda den framtagna mjukvaran. 
 
Överförbarhet 

Vilken funktionalitet som en mjukvara för ett mätinstrument behöver för att befrämja 
användbarhet av mätinstrumentet, beror på mätinstrumentets funktioner samt vilka 
som är tänkta användare av det. Kunskapen från denna studie om vilken 
funktionalitet som den resulterade mjukvaran behöver innefatta, för att befrämja 
användbarhet av det nya referensinstrumentet på NFC, anses därmed inte vara en 
generalisering av vilken funktionalitet som en mjukvara bör innefatta för att befrämja 
användbarhet av alla olika typer av mätinstrument. 
 
Kunskapen från denna studie, om vilken funktionalitet som krävs för att befrämja 
användbarhet av det nya referensinstrumentet på NFC, anses istället vara överförbart 
som en grund vid liknande situationer där mjukvara ska utvecklas för mätinstrument. 
Även kunskapen om hur funktionaliteten är implementerad anses vara överförbart 
vid motsvarande situationer då mjukvara ska utvecklas för mätinstrument. 
 
Etik 

De intervjuer som har genomförts för insamling av information om 
referensinstrumentet samt krav för mjukvaran har enbart skett med 
kontaktperson/kravställare Andreas Andersson [5] på NFC. Andreas Andersson [5] 
har under hela studien varit välinformerad om syftet med både studien samt 
uppsatsen och har gett sitt samtycke till de intervjuer som genomförts samt att 
medverka med sitt namn i denna uppsats.  
 
I samband med skrivandet av uppsatsen har den granskats av Andreas Andersson [5] 
samt ytterligare en person på NFC, som inte namnges i denna rapport. Uppsatsen har 
granskats för att kvalitetssäkra att tekniken beskrivits på ett korrekt sätt samt att det 
inte förekommer eventuell sekretessbelagd information. 
 
Den information som samlats in under studiens gång har endast använts vid 
utvecklingen av mjukvaran samt till uppsatsen och har inte använts för annat 
ändamål. Vad informationen som presenteras i den publicerade uppsatsen används 
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till kan jag inte reglera. Jag anser att informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 
samt nyttjandekravet är uppfyllda. 
 

6.2 Fortsatt arbete 
Den här studien har specifikt riktat in sig på att utforma en mjukvara till det nya 
referensinstrumentet, för att hantera mätning av etanolhalt i våt- och torrgas. 
Däremot kan kunskapen om vilken funktionalitet som den resulterade mjukvaran bör 
innefatta även användas vid utveckling av mjukvaror till andra mätinstrument som 
saknar inbyggd bildskärm. Exempel på områden som bör diskuteras i början av 
utveckling av en sådan mjukvara är hur avlästa mätvärden samt beräknade resultat 
ska visas (som text, som grafer eller både och), vilka värden som ska lagras och hur, 
om gränsvärden ska finnas, om och hur mätningar ska utvärderas, om det ska finnas 
konfigurationsfiler samt om och vart loggning ska ske.   
 
Även kunskapen om hur funktionaliteten har implementerats, kan nyttjas vid 
utveckling av mjukvaror till andra mätinstrument utan inbyggd bildskärm. Till 
exempel kan csv-filer användas för lagring av avlästa mätvärden och beräknade 
resultat, det fristående Java-paketet JFreeChart användas för att implementera 
grafer i mjukvaror skrivna i programmeringsspråket Java och property-filer användas 
som konfigurationsfiler för mjukvaror skrivna i programmeringsspråket Java. 
 
För att en generalisering ska kunna göras för vilken funktionalitet som en mjukvara 
behöver innefatta, i syfte att befrämja användbarhet för mätinstrument som saknar 
inbyggd bildskärm, krävs fler liknande studier för olika typer av mätinstrument. 
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Appendix A: VBA-makro för torrgasmätning 
Det VBA-makro som observeras under förstudien består av en torrgasmätning som 
används för att kontrollera om det nya referensinstrumentet har drivit och behövs 
kalibreras. VBA-makrot innefattar i korta drag följande instruktioner: 
 
Makrot startas. 
 
Ansluter till LabJack. 
Konfiguration av LabJack sker. 
Defaultvärden för bland annat antalet prov sätts. 
 
Ventilen för kvävgas öppnas. 
Ventilen för renspolning av IR-strålaren och detektorn öppnas. 
 
Slinga som körs lika många gånger som antalet prov som ska göras: 
Läser av mätvärden för olika parametrar en gång. 
Ventilen för renspolning av mätkammaren öppnas. 
Läser av mätvärden för olika parametrar ett fördefinierat antal gånger. 
Ventilen för renspolning av mätkammaren stängs. 
Beräknar provresultat för renspolningen av mätkammaren. 
 
Läser av mätvärden för olika parametrar en gång. 
Ventilen för referensgasen öppnas. 
Läser av mätvärden för olika parametrar ett fördefinierat antal gånger. 
Ventilen för referensgasen stängs. 
Beräknar provresultat för referensgasen. 
Slut på slingan. 
 
Läser av mätvärden för olika parametrar en gång. 
Ventilen för renspolning av mätkammaren öppnas. 
Läser av mätvärden för olika parametrar ett fördefinierat antal gånger. 
Ventilen för renspolning av mätkammaren stängs. 
Ventilen för renspolning av IR-strålaren och detektorn stängs. 
Ventilen för kvävgas stängs. 
 
Makrot avslutas. 
 
Avläsning av mätvärden för olika parametrar i referensinstrumentet sker genom att 
anrop görs till den LabJack U6 som är monterad i referensinstrumentet. Labjacken 
läser i sin tur av mätvärdet för den specifika parametern och returnerar det till 
makrot. Därefter lagrar makrot de avlästa mätvärdena i en ny rad i en specifik tabell i 
Excel-kalkylarket, se figur A.1. De parametrar som läses av är bland annat IR-
strålarens styrka genom vart och ett av de sju filtren, olika temperaturer och olika 
lufttryck. De mätvärden som Labjacken läser av och returnerar för de olika filtren är 
angivna i enhet volt. 
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Figur A.1: Tabell med avlästa mätvärden 

 
Provresultaten för renspolning av mätkammaren och provresultaten för referens-
gasen tas fram genom att makrot beräknar medelvärdet av ett visst antal av de senast 
avlästa mätvärdena för varje parameter som läses av från referensinstrumentet. 
Provresultaten för renspolning av mätkammaren lagras i en ny rad i en specifik tabell 
i Excel-kalkylarket och provresultaten för referensgasen lagras i en ny rad i en annan 
specifik tabell i Excel-kalkylarket. För provresultaten för referensgasen beräknas 
filtervärdena senare om till den enhet som mängden alkohol i utandningsluft mäts i, 
d.v.s. mg etanol per liter luft. Denna beräkning sker i Excel-kalkylarket. Utifrån de 
beräknade värdena för filtren görs därefter en analys för att bedöma om referens-
instrumentet har drivit och i så fall behöver kalibreras om. 
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Appendix B: Första versionen av mjukvaran 
Mjukvaran för mätningar av etanolhalt utvecklas i programmeringsspråket Java och 
utvecklingen sker i utvecklingsmiljön NetBeans IDE 8.1. Den första versionen av 
mjukvaran innefattar ett grafiskt användargränssnitt och en Property-fil som inne-
håller defaultvärden och konstanter. 
 

1. Mjukvarans användargränssnitt och dess funktionalitet 
Mjukvarans användargränssnitt består av ett fönster med två knappar, en valruta och 
ett flertal etiketter, se figur B.1. 
 

 
Figur B.1: Användargränssnittet 

 
När mjukvaran startas sker ett anslutningsförsök till Labjacken. Om anslutnings-
försöket misslyckas visas ett felmeddelande och den högra knappen, vars funktion är 
att uppdatera anslutningen till Labjacken, blir tillgänglig. Ifall att anslutningsförsöket 
till Labjacken lyckas blir den högra knappen otillgänglig, vilket har skett i figur B.1.   
 
Den vänstra knappens funktion är att starta en torrgasmätning som är uppbyggd på 
samma sätt som torrgasmätningen i VBA-makrot, se Appendix A. Under mätningen 
lagras de avlästa mätvärdena samt provresultaten för ren-spolning av mätkammaren 
och referensgasen i en varsin lista i programmet. När mätningen är klar skapas en 
komma-separerad fil (csv-fil) för att spara de avlästa mätvärdena, en csv-fil för att 
spara provresultaten för renspolning av mätkammaren och en csv-fil för att spara 
provresultaten för referensgasen. 
 
Till höger i användargränssnittet visas mätvärdena för filtren, angivna i volt. Dessa 
värden uppdateras varje gång värdena för filtren läses av från referensinstrumentet. 
Värdet för filtren räknas i denna första version av mjukvaran inte om till mg etanol 
per liter luft. 
 

2. Property-fil 
Från det observerade VBA-makrot, som presenterades i Appendix A, plockas default-
värden och konstanter ut och lagras i par med en tillhörande nyckel i en property-fil, 
se figur B.2. Mjukvaran hämtar värden från property-filen genom att med hjälp av 
nyckeln för det eftersökta värdet först positionera sig rätt i property-filen och sedan 
läsa in värdet. Ett exempel är värdet för antalet prov per mätning som lagras 
tillsammans med dess nyckel numsample. Värdet för antalet prov per mätning läses 
in när användaren klickar på vänster knapp i användargränssnittet och visas till 
höger om etiketten med texten ”Körning:”. I figur B.1 framgår att antalet prov för den 
nyss genomförda och avslutade mätningen var 3 stycken. 
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Figur B.2: Delar av property-filen 
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Appendix C: Fördefinierade mätningar 
De typer av fördefinierade mätningar som mjukvaran ska ha funktionalitet för är 
konditionering, torrgas, normal och special. Uppbyggnaden för dessa fyra typer av 
mätningar beskrivs i detta appendix. 
 
Generellt för de fyra typerna av mätningar är att de består av tre faser. 
Instruktionerna i fas ett är samma oavsett typ av mätning, samma sak gäller 
instruktionerna i fas tre. I figur C.1 visas instruktionerna som fas ett består av och i 
figur C.2 visas instruktionerna som fas tre består av. Den andra fasen består av en 
slinga som utförs lika många gånger som angivet antalet prov. Instruktionerna i 
slingan varierar beroende på typ av mätning. 
 

 
Figur C.1: Instruktioner för fas ett 

 

 
Figur C.2: Instruktioner för fas tre 

 
Slingan för mätningar av typen torrgas består av instruktionskedjan för renspolning 
av mätkammaren, se figur C.3, följt av instruktionskedjan för referensgas, se figur 
C.4. 
 

 
Figur C.3: Instruktionskedja för renspolning av mätkammaren 

 

 
Figur C.4: Instruktionskedja för referensgas 

 
Uppbyggnaden av slingan för mätningar av typen normal illustreras i figur C.5.  
 

 
Figur C.5: Slingan för mätningar av typen normal 

 

Slingan för mätningar av typen normal innefattar bland annat instruktionskedjan för 
en våtgassimulator. Denna instruktionskedja illustreras i figur C.6. 
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Figur C.6: Instruktionskedja för en våtgassimulator, där x antingen är 1 eller 2 

 
Uppbyggnaden av slingan för mätningar av typen konditionering illustreras i figur 
C.7. 
 

 
Figur C.7: Slingan för mätningar av typen konditionering 

 
Slingan för mätningar av typen special inleds med instruktionskedjan för renspolning 
av mätkammaren. Därefter består slingan av instruktionskedjorna för de komman-
don som angivits, i property-fil, för mätningen.  
 
Det fördefinierade antalet gånger mätvärden ska läsas av från referensinstrumentet 
kan variera och ska anges i en property-fil. Det ska finnas ett nyckelvärdepar för varje 
instruktionskedja i varje mätningstyp i property-filen. För exempelvis en mätning av 
typen normal ska det finnas ett nyckelvärdepar för antalet avläsningar av mätvärden 
vid första renspolningen av kammaren som sker i slingan, ett nyckelvärdepar för 
antal avläsningar av mätvärden vid andra renspolningen som sker i slingan, ett 
nyckelvärdepar för antal avläsningar av mätvärden när våtgassimulator 1 är öppen 
och ett nyckelvärdepar för antal avläsningar av mätvärden när våtgassimulator 2 är 
öppen. 
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Appendix D: Grafer 
Vid mätningar av typerna konditionering, torrgas, normal och special ska graferna 
bestå av en sekvens i taget. Med en sekvens avses de avläsningar som sker mellan 
varje renspolning av mätkammaren. Utöver de avläsningarna ska graferna även bestå 
av värden för ett fördefinierat antal av avläsningarna innan och efter sekvensen, d.v.s. 
när renspolning av mätkammaren sker. 
 
För mätningar av typen konditionering innefattar en sekvens alla avläsningar som 
sker i instruktionskedjan för våtgassimulator 1 följt av alla avläsningar som sker i 
instruktionskedjan för våtgassimulator 2. För mätningar av typen torrgas innefattar 
en sekvens alla avläsningar som sker i instruktionskedjan för referensgas. Vid mät-
ningar av typen normal innefattar varannan sekvens de avläsningar som sker i 
instruktionskedjan för våtgassimulator 1 och varannan sekvens de avläsningar som 
sker i instruktionskedjan för våtgassimulator 2.  
 
Vid mätningar av typen special beror sekvensernas längd på de kommandon som 
användaren angivit i property-filen. Om användaren exempelvis har valt att ange att 
mätningen ska bestå av kommandona Sim1, Sim2 och RefGasBottle direkt efter 
varandra ska sekvensen bestå av alla avläsningar som sker i instruktionskedjan för 
våtgassimulator 1, följt av alla avläsningar som sker i instruktionskedjan för våtgas-
simulator 2 och slutligen av alla avläsningar som sker i instruktionskedjan för 
referensgas. 
 
De grafer som ska skapas vid mätningar av typen diagnostik och vid väntetiden innan 
mätningar av typen normal ska bestå av värden för ett maximalt antal av de senaste 
avläsningarna. 
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Appendix E: Beräkningar 
I det här appendixet beskrivs det hur värdena för filtren ska beräknas om till enhet 
mg/l i olika situationer samt hur medelvärde, standardavvikelse och differens ska 
beräknas för mätningar av typen normal. 
 

1. Beräkning av filtervärden till enhet mg/l innan visning i 
användargränssnitt  

Avlästa värden för de sju filtren ska vid mätningar av typen konditionering, torrgas, 
normal och special beräknas om till enhet mg/l innan de visas som text samt läggs till 
i grafer. Värdena för de sju filtren ska beräknas om till mg/l på olika sätt beroende på 
när under mätningen som avläsningen sker. För de avläsningar som sker i samband 
med den första renspolningen av mätkammaren ska värdena för filtren beräknas om 
med följande formel: 
 

 
 
Variabeln FörstaAvlästBlankVärdeFörcXXX i formeln ovan är det värde, i enhet volt, 
som läses av för filtret XXX innan ventilen för renspolning av mätkammaren öppnas. 
Variabeln AvlästVärdeFörcXXX är det värde som ska beräknas om till mg/l och 
faktorn KEthXXX är en etanolkonstant för det specifika filtret XXX. 
 
För de avläsningar som sker i samband med resterande renspolningar av mät-
kammaren under mätningen, ska värdena för filtren beräknas om med följande 
formel: 
 

 
 

Variabeln SenAvlästSampleVärdeFörcXXX i formeln ovan är det senaste avlästa 
värdet för filtret XXX i samband med att någon av ventilerna för referensgasen, 
våtgassimulator 1 eller våtgassimulator 2 var öppen och variabeln 
SenBerMGLSampleVärdFörcXXX är värdet av variabeln 
SenAvlästSampleVärdeFörcXXX beräknad till mg/l. 
 
För de avläsningar som sker i samband med instruktionskedjorna för referensgas, 
våtgassimulator 1 och våtgassimulator 2, ska värdena för filtren beräknas om med 
följande formel: 
 

 
 

Variabeln SenAvlästBlankVärdeFörcXXX i formeln ovan är det senaste avlästa 
värdet för filtret XXX i samband med att senaste renspolningen av kammaren 
skedde. 
 

2. Beräkning av filtervärden till enhet mg/l för provresultat 
När alla prov har genomförts i en mätning av typen torrgas eller normal ska de 
resultat som beräknats fram för filtren, i samband med beräkning av provresultat för 
referensgas, våtgassimulator 1 och våtgassimulator 2, beräknas om från volt till mg/l. 
Vid beräkningen ska resultaten för filtren beräknas om för ett prov i taget.  
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Beräkningen inleds med att ett delresultat beräknas för var och en av filtren. Vid 
mätningar av typen torrgas ska dessa delresultat beräknas med följande formel: 
 

 
 

I formeln ovan är variabeln SampleFörcXXX det provresultat, angivet i volt, som ska 
beräknas om till mg/l för ett specifikt filter XXX. Variablerna BlankFöreFörcXXX 
och BlankEfterFörcXXX i formeln är de provresultat, angivna i enhet volt, som 
beräknats fram för det specifika filtret XXX för den renspolning av mätkammaren 
som skedde före respektive efter det aktuella provet. Faktorn KORR i formeln är en 
konstant. För mätningar av typen normal ska dessa delresultat istället beräknas med 
följande formel: 
 

 
 
Skillnaden i formeln ovan jämfört med den formel som används vid beräkningen av 
delresultat för filtren i slutet av mätningar av typen torrgas är termen KH2OXXX. 
Termen KH2OXXX är en vattenkonstant för det specifika filtret XXX. 
 
Efter att delresultat har beräknats för filtren ska de slutliga värdena för filtren 
beräknas. De slutliga värdena för alla filtren är beroende av delresultatet för filtret 
3,80 µm. Vid mätningar av typen torrgas ska de slutliga värdena för filtren 3,37 µm, 
3,41 µm, 3,47 µm, 3,52 µm, 2,58 µm och 2,73 µm beräknas med formeln:  
 

 
 

I formeln ovan är faktorn KEthXXX en etanolkonstant för det specifika filtret XXX 
och faktorn KORR380 en konstant. Vid mätningar av typen normal ska de slutliga 
värdena för filtren 3,37 µm, 3,41 µm, 3,47 µm, 3,52 µm, 2,58 µm och 2,73 µm istället 
beräknas med följande formel: 
 

 
 

Det som skiljer sig i formeln ovan jämfört med den formel som används när de 
slutliga värdena beräknas för filtren i slutet av mätningar av typen torrgas, är termen 
KonstantFörUtarmning och variabeln Provnummer.  Termen 
KonstantFörUtarmning är en konstant som anger hur mycket våtgassimulatorerna 
utarmas i samband med varje prov. Vi mätningar av typen torrgas ska det slutliga 
värdet för filtret 3,80 µm beräknas med följande formel: 
 

 
 
För mätningar av typen normal ska det slutliga värdet för filtret 3,80 µm istället 
beräknas med följande formel: 
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Konstanterna KORR, KORR380 och KonstantFörUtarmning samt 
vattenkonstanterna KH2OXXX och etanolkonstanterna KEthXXX ska anges i och 
läsas in från property-filen ”refinst”. 
 
När resultaten för de sju filtren har beräknats om till enhet mg/l för ett prov ska även 
medelvärdet av värdena för de tre första filtren beräknas med följande formel: 
 

 
 

3. Medelvärde, standardavvikelse och differens för mätningar av typen 
normal 

Medelvärde och standardavvikelse ska beräknas för respektive våtgassimulator i 
slutet av mätningar av typen normal. Medelvärdena och standardavvikelserna ska 
beräknas med följande formler: 
 

                     

 

I formlerna ovan är antalet prov för respektive våtgassimulator antalet n. Förutom att 
medelvärdet och standardavvikelsen ska beräknas för respektive våtgassimulator ska 
även differensen mellan våtgassimulator 1 och våtgassimulator 2 beräknas. 
Differensen ska beräknas med följande formel: 
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Appendix F: CSV-filer, Property-filer och Loggning 
I detta appendix beskrivs först filnamnsformat och filinnehåll för de csv-filer som 
skapas vid olika typer av mätningar. Därefter listas ett antal av de värden som de två 
property-filerna ska bestå av. Avslutningsvis beskrivs filnamnsformat för loggfiler 
samt uppbyggnaden för loggningsmeddelanden. 
 

1. CSV-filer 
I det här avsnittet beskrivs filnamnsformat och filinnehåll för de csv-filer som ska 
skapas i samband med de olika mätningarna. 
 

1.1. Filnamnsformat 

Alla csv-filer som skapas ska ha filnamn som inleds med en tidsstämpel i formatet 
”yyyyMMdd_HHmmss” där: y står för år, M står för månad, d står för datum i 
månaden, H står för timme, m står för minut och s står för sekund. Därefter ska fil-
namnet bestå av information om vilken typ av mätning som filen skapas för. De olika 
alternativ som finns för vilken typ av mätning som filen skapas för är 
”CONDITIONING”, ”DRYGAS”, ”NORMAL”, ”SPECIAL” och ”DIAGNOSTIC”. 
 
För de csv-filer som ska skapas efter mätningar av typerna konditionering, torrgas, 
normal och special ska filnamnen även bestå av information om vad för slags data 
csv-filen innehåller. De csv-filer som ska bestå av alla avlästa mätvärden för 
mätningen ska informationen vara ”RAW”. För de csv-filer som ska bestå av 
beräknade provresultat för renspolning av mätkammaren ska informationen vara 
”BLANK”. För de csv-filer som ska innehålla beräknade provresultat för referens-
gasen eller en våtgassimulator ska informationen först bestå av ”REFGASBOTTLE”, 
”SIM1” eller ”SIM2” följt av ”SAMPLE”. 
 
Några exempel på filnamnsformat för csv-filer är: 
”yyyyMMdd_hhmmss_DIAGNOSTIC”, 
”yyyyMMdd_HHmmss_CONDITIONING_RAW”, 
”yyyyMMdd_HHmmss_DRYGAS_BLANK”, 
”yyyyMMdd_HHmmss_NORMAL_SIM1_SAMPLE” och 
”yyyyMMdd_HHmmss_SPECIAL_REFGASBOTTLE_SAMPLE”. 
 

1.2. Filinnehåll 

De csv-filer som ska lagra alla avlästa mätvärden samt de csv-filer som skapas för 
mätningar av typen diagnostik ska överst bestå av en rad med rubriker för de olika 
parametrar som läses av från referensinstrumentet. Under raden med rubriker ska de 
avlästa mätvärdena lagras i sina respektive kolumner. 
 
De csv-filer som innehåller alla provresultat för våtgassimulator 1, våtgassimulator 2 
eller referensgasen ska överst bestå av en tabell med sex kolumner och två rader med 
information om mätningen. Den övre raden ska bestå av rubriker och den nedre 
raden ska bestå av informationen för varje rubrik. Den information som ska sparas 
för varje mätning är datum, tid, typ av mätning antalet prov, batch-nummer och vem 
som startat mätningen. Under denna tabell ska csv-filerna bestå av en rad med 
rubriker för de parametrar som läses av från referensinstrumentet och under raden 
med rubriker ska de beräknade provresultaten för varje parameter lagras. Till höger 
om tabellen med beräknade provresultat ska en tabell med de beräknade 
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provresultaten för filtren i enhet mg/l lagras samt de beräknade medelvärdena för de 
tre första filtren för varje prov. 
 

2. Property-filer 
De värden som property-filen ”refinst” ska innehålla är bland annat: antalet filter, 
vilket port-nummer ventilerna har, vilket kanalnummer de olika parametrarna i 
referensinstrumentet har, kolumnnummer för de olika parametrarna, rubriker för 
csv-filerna och olika konstanter som används vid avläsning av mätvärdena. 
 
De värden som filen ”refinst-rw” ska innehålla är bland annat: defaultvärden för 
antalet prov för olika typer av mätningar, defaultvärde för referensgasens batch-
nummer, lista med alla användare, datumen för senast genomförd mätning av 
typerna konditionering och torrgas, gränsvärden, filsökvägar för de csv-filer och log-
filer som skapas, instruktioner för de olika typerna av mätningar och värdet för det 
maximala antal av de senaste avläsningarna som ska visas i graferna. Det är även i 
filen ”refinst-rw” som användaren ska ange vilka kommandon som mätningar av 
typen Special ska bestå av. 
 

3. Loggning 
De loggfiler som skapas, varje gång mjukvaran startas, ska ha filnamnsformatet 
”yyyyMMdd_HHmmss_ReferenceSystem” där: y står för år, M står för månad, d står 
för datum i månaden, H står för timme, m står för minut och s står för sekund. I 
loggfilerna ska de loggningsmeddelanden som genereras för varje viktig händelse, 
under exekvering av mjukvaran, sparas. De loggningsmeddelanden som genereras 
ska bestå av ”yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ” följt av kort information om den händelse 
som skett. 
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